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Anotace 

 

Předmětem této diplomové práce je rozbor exilového týdeníku „Čechoslovák 

v zahraničí“, který byl vydáván v letech 1951 - 1967 československým publicistou a 

aktivistou Josefem Jostenem z Londýna. Na pozadí politických událostí 

v Československu po roce 1945 je zde vylíčen příběh jednoho muže, který zasvětil 

svůj život boji za vlast a svobodu. Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy je 

mapována tematická agenda listu Čechoslovák v zahraničí, jenž se profiloval jako 

zpravodajský týdeník masarykovské a národní linie. Analýza kladla zvláště důraz na 

zjištění, jaká témata byla pro redakci klíčová, kterými se zabývala nejčastěji. Také 

zkoumala, jak se tento postoj měnil v průběhu 16 let, kdy periodikum vycházelo. 

 

 

Annotation 

The subject of this thesis is analysis of the exile weekly „Czechoslovak abroad“, 

published in 1951 – 1967 in London by the Czechoslovak publicist and activist Josef 

Josten. A story of a man who dedicated his life to fight for his nation and its freedom 

is beeing told againts the backdrop of the political events in Czechoslovakia after 

1945. This thesis is using the method of quantitative content analysis to describe the 

topic selection of the Czechoslovak abroad, which was profiled as a weekly 

newsletter that honoured national and president Masaryk’s legacy. Analysis placed a 

particular emphasis on identifying which topics were among the most important and 

frequent ones as well as it explored how the themes changed over the 16 years of the 

newsletter beeing in process. 
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ÚVOD 

 

            Samotný název diplomové práce „Čechoslovák v zahraničí: analýza českého 

exilového týdeníku z let 1951 – 1967“ čtenáři napoví, že předmětem zájmu této 

studie je rozbor uvedeného periodika z období třetího odboje. Proč je v dnešní době 

otázka odbojové žurnalistiky z dob, které minuly, stále aktuální?  Známé jsou 

příběhy Pavla Tigrida nebo Ferdinanda Peroutky, nicméně historie českého 

protikomunistického odboje je naplněna desítkami tisíců hlasů, jež na šanci, kdy 

budou vyslyšeny, teprve čekají. Jsou to právě tyto hlasy, které mohou prohloubit 

znalosti naší společnosti o československém exilu, získat v tomto kontextu nové 

informace, popřípadě jiný pohled na problematiku doby. Několik z nich bude mít 

možnost nyní promluvit skrze týdeník Čechoslovák v zahraničí a osobu Josefa 

Jostena.  

            Tématu exilové žurnalistiky se řada odborných studií a publikací již věnuje, a 

to velmi podrobně. Vhodné je připomenout katalog „Exilová periodika“ od Lucie 

Formanové, Jiřího Gruntoráda a Michala Příbáně nebo také rozsáhlé dílo Milady 

Polišenské „Zapomenutý nepřítel Josef Josten“, kde se čtenáři mohou dočíst o 

obecné povaze týdeníku Čechoslovák. Nicméně cílem předmětné diplomové práce 

bylo zjistit a popsat tematickou agendu tohoto periodika a informací, které s ním 

souvisejí, v hlubším kontextu a poskytnout kvantifikovatelná data, jež by mohla být 

použita pro účely dalšího studia.   

            Pro rozbor tematické agendy týdeníku Čechoslovák v zahraničí využívá 

diplomová práce metody kvantitativní obsahové analýzy. Na základě studia dobové 

literatury a realizace pilotního šetření došlo k vytvoření množiny očekávaných témat, 

jejichž přítomnost je zaznamenávána. Výzkum se však nezabývá pouze otázkou 

výskytu jednotlivých témat, ačkoliv se jedná o stěžejní cíl studie, nýbrž také 

rozsahem analyzovaných textů a jejich žánrem a také otázkou autorství.  

            První, teoretická část této práce, uvádí čtenáře do souvislostí doby. Začíná 

popisem politické atmosféry v poválečném Československu, který je zakončen 

únorovým státním převratem v roce 1948. Pokračuje přes problematiku 

československého exilu s vylíčením jeho rozdrobeného charakteru, včetně stručného 
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popisu exilové mediální krajiny. Následuje krátký nástin pražského jara a srpnové 

invaze z roku 1968 s důrazem na význam těchto událostí pro únorový exil. 

V pozdější fázi se představí osobnost Josefa Jostena a týdeník, jehož byl strůjcem a 

redaktorem – Čechoslovák v zahraničí.  

            Zpravodajský týdeník, kterým Čechoslovák v zahraničí byl, bude přinášet 

informace o aktuálních událostech doby. Jelikož se však jednalo o československý 

exilový list, lze očekávat větší zájem redakce o tematiku spojenou se situací 

v Československu. Zároveň lze očekávat zvýšený zájem o informace spojené 

s exilovou komunitou. V tomto kontextu se také lze domnívat, že událostem z pole 

mezinárodní politiky a vnitrostátním záležitostem jiných zemí bude tedy patřit méně 

pozornosti týdeníku.  

Na základě těchto předpokladů byly stanoveny následující hypotézy, jejichž platnost 

bude ověřována: 

H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu 

nad tématy z prostředí mezinárodní scény. 

H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy 

z prostředí mezinárodní scény. 

H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a Československa 

zastoupena rovnoměrně.  
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1.     ÚNOR 1948 A NÁSLEDNÁ VLNA EMIGRACE  

1.1     POLITICKÁ SITUACE POVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

 

            Situaci poválečného Československa a důvody přiklonění republiky na stranu 

Sovětského svazu nelze pochopit v kontextu jedné události, musí se na ni nahlížet 

skrze specifika doby. Lidé si prožili teror dvou světových válek – bolest, zpřetrhané 

vazby mezi rodinami a přáteli, ztráta střechy nad hlavou a vlastně všech dřívějších 

jistot. V případě Čechoslováků byla tato bolest o to silnější, že pachuť křivdy po 

Mnichovské dohodě stále přetrvávala a byla velmi intenzivní. Politická mapa, jak ji 

svět znal před rokem 1945, již neplatila. Dřívější mocnosti určující chod událostí 

v Evropě byly válkou oslabeny, v případě Německa a Itálie dokonce poraženy. 

Nejvlivnějšími zeměmi na poli mezinárodních vztahů se po druhé světové válce staly 

Spojené státy a Sovětský svaz.1     

            Pro ČSR představovala největší problém otázka národnostních menšin a 

pohraničního územního uspořádání. Řešení této situace vznikalo ještě za války 

v Moskvě pod perem rodící se Národní fronty (viz níže). Orientace na SSSR se zdála 

být přirozenou volbou - partner během válečného období, který se však, na rozdíl od 

dalších spojenců, neúčastnil oné zavrženíhodné mnichovské zrady. Za hlavní cíle 

pokládala nová československá vláda následující: obnovu původních hranic ČSR 

z doby před Mnichovem, zajištění těchto hranic před dalším možným ohrožením a 

výstavbu národního státu Čechů a Slováků.2 Předválečných hranic Československo 

již nenabylo, největší územní úbytek nastal odtržením Podkarpatské Rusi, území 

s rozlohou 12 644 km². ČSR si namísto toho činila nároky na některé německé a 

rakouské pohraniční oblasti, tyto žádosti však také nebyly velmocemi vyslyšeny.3 

V otázce problematiky národnostních menšin a s tím spojené výstavby národního 

                                                           
1 Více o této problematice např. VESELÝ, Zdeněk. Československo a Marshallův plán: Příspěvek k 
problematice mezinárodních souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945-1948. 1. vyd. Praha: 
Univerzita Karlova, 1985 nebo BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : 
československá cesta do sovětského područí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0971-x nebo KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. 
část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 153 s. Odborná literatura pro 
učitele. ISBN 80-04-25699-6. 
2 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948: (pomocný studijní text pro gymnázia). Praha: 
SPN, 1991. Odborná literatura pro učitele. s. 6-7. 
3 Tamtéž, s. 9-13. 
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státu Čechů a Slováků se pozornost stočila k odstranění těchto menšin z území ČSR. 

Jednalo se zejména o Němce a Maďary. Jednodušší řešení bylo ve věci německého 

národa – jelikož ten byl v rámci kolektivní viny nepřítelem celé tehdejší Evropy. Na 

postupimské konferenci se vítězné státy shodly na odsunu dvou a půl milionu 

německých obyvatel z československého území, skutečná čísla však byla vyšší. 

Koncem roku 1946 bylo vystěhováno více než 2,8 milionu Němců – šest set tisíc 

z nich bylo vyhnáno během tzv. divokého odsunu.4 O to složitější situace nastala při 

plánování odsunu 600 tisíců Maďarů. Tak jako Němci, i oni byli zbaveni státního 

občanství ČSR, jejich odsun však velmocemi podporován nebyl a samotné 

Maďarsko se stavělo na odpor proti přílivu československých Maďarů. Vláda ČSR 

tedy v jejich případě musela postupovat jinak – někteří přijali slovenskou národnost 

v procesu tzv. reslovakizace, jiní se dobrovolně přihlásili do programu, skrze který si 

československá a maďarská strana plánovaly vyměnit občany žijící na cizím území, 

někteří byli přestěhováni násilím do vysídlených pohraničních území.5  

            Oba tyto stěžejní poválečné cíle prosazovala ČSR především pod záštitou 

Sovětského svazu. Mezi těmito dvěma státy se začalo rozvíjet nerozlučné pouto a 

ČSR se pomalu dostávala do závislého postavení, pro které se již pomalu chystala 

železná opona. Na celý proces dohlížela a jeho úspěšné završení ve formě vítězného 

února zařídila KSČ. Komunistická strana Československa byla založena v květnu 

19216, avšak největší politický vliv nabývala právě po konci druhé světové války, 

kdy na půdě ČSR panovalo ideální podnebí pro revoluční socialistické smýšlení. 

Mezinárodní politika ČSR, směřující na východ k SSSR, osvobození Prahy Rudou 

armádou a následné uctívání Sovětského svazu značně zlehčovalo růst komunistické 

strany a její masovou popularitu. Kromě podpory ze strany široké veřejnosti těžila 

KSČ ze spolupráce s dalšími politickými subjekty, se kterými vytvořila v roce 1945 

Národní frontu – vládní koalici, která sdružovala politické strany prosazující jednotu 

a prosperitu, tolika nutnou pro poválečnou sanaci ČSR a její politickou stabilitu.7 

Celkem šest politických subjektů se účastnilo Národní fronty – Čechy zastupovala 

Československá strana sociálně demokratická, Československá strana národně 

                                                           
4 Tamtéž, s. 13-15. 
5 Tamtéž, str. 15-17. 
6 KOPECKÝ, Václav. 30 let KSČ: vzpomínky na založení KSČ a hlavní události jejího vývoje. 1., aut. 
vyd. Praha: Svoboda, 1951. s. 19. 
7 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského 
područí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 564-565. 
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socialistická, Československá strana lidová a Komunistická strana Československa, 

Slováci byli reprezentováni Komunistickou stranou Slovenska a Demokratickou 

stranou.8 Ostatní politické subjekty, tedy pravicové strany a strany středu, tak byly 

z možné účasti na politickém životě vyloučeny. Všechny strany uvnitř NF 

prosazovaly jednotný vládní program, jenž se připravoval ještě za války v Moskvě, 

oficiálně byl pak vládou přijat 5. dubna 1945 v Košicích. Hlavními pilíři politického 

programu nové vlády byla politika odčinění Mnichova (viz výše - poválečné 

uspořádání pohraničního území ČSR, problematika národnostních menšin, 

protinacistický boj), na které se shodly všechny zúčastněné strany.9 Tato zdánlivá 

jednota však netrvala dlouho. Události na poli mezinárodní politiky, stranické 

neshody uvnitř NF a hospodářská krize v roce 1947 způsobily, že se mezi původními 

spojenci začalo přiostřovat politické napětí, které vyústilo v komunistický převrat 

roku 1948.10 Dne 20. února podali ministři lidové strany, národních socialistů a 

demokratické strany demisi ve snaze vyvolat pád celé vlády. Ta však tento protestní 

krok ustála, jelikož se jednalo o menšinu kabinetu. Tím se komunisté ujali absolutní 

moci (s vynucenou podporou sociálních demokratů, kteří byli později téhož roku 

s KSČ sloučeni11).12 Začaly vznikat akční výbory Národní fronty, jež spravovaly 

nově uvolněné pozice na ministerstvech, v tiskových podnicích a dalších úřadech.13 

Na prezidenta Beneše vyvíjel Gottwald, předseda vlády a KSČ, silný tlak, aby demisi 

ministrů přijal, a tak se také stalo 25. února 1948.14 Právě tento den se zapsal do 

kalendáře jako Vítězný únor – Den vítězství pracujícího lidu, kdy komunisté převzali 

moc nad ČSR a nastolili zde nový politický režim, zatímco opozice jen nečinně 

přihlížela.15   

                                                           
8 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 22-25.  
9 KLIMEŠ, Miloslav a ZACHOVAL, Marcel. K některým problémům Národní fronty do Února 1948. 
Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1958. s. 6-8. 
10 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského 
područí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 598. 
11 BUREŠOVÁ, Jana a Miloš TRAPL. Bohumil Laušman: proměny života sociálně demokratického 
politika s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc: Centrum pro československá 
exilová studia, 2009. s. 23. 
12 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. Archiv (Mladá fronta). s. 159-163.  
13 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského 
područí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 651. 
14 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. Archiv (Mladá fronta). s. 167. 
15 Více o této problematice viz. KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. 
Archiv (Mladá fronta). ISBN 80-204-0145-8 nebo TIGRID, Pavel. Marx na Hradčanech. Brno: 
Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-76-5. 
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1.2     MARSHALLŮV PLÁN A ČSR 

 

            Politicky nestabilní atmosféra v ČSR byla po válce umocněna i žalostnou 

hospodářskou situací. Nejenom válka, ale především nacistická okupace ochromila 

domácí výrobu naprosto zásadním způsobem. Povinná orientace na zbrojní výrobu 

paralyzovala československý průmysl, postiženo bylo zemědělství, dodávky surovin, 

energie i paliv a s tím spojené zásobování obyvatel. Některá odvětví nedosahovala po 

válce ani poloviny původního objemu – např. výroba koksu, surového železa a oceli. 

Značný byl i vliv úbytku obyvatelstva na pracovní potenciál lidu – ve válečné vřavě 

přišlo o život na 350 tisíc občanů ČSR, více než 3 miliony Němců a Maďarů pak byli 

odsunuti po válce, jak již bylo zmíněno výše. Pracovní síla se musela verbovat 

z daleko užší výseče obyvatel, nemluvě o tom, že řada odborníků ve 

specializovaných odvětvích zkrátka chyběla.16 Pomoc třetích stran při řešení 

rekonstrukce československého hospodářství byla více než nutná a řešení nabízely 

dvě strany – SSSR a Spojené státy. 

            Ačkoli během války byly Spojené státy a Sovětský svaz spojenci, 

v poválečných událostech stály oba státy na opačných stranách řeky - USA na 

kapitalistickém břehu, SSSR na tom socialistickém. Řeky, která byla zdrojem 

mocenského vlivu v poválečné Evropě. Antisocialistické tendence západu se začaly 

postupně přiostřovat. V březnu 1946 označil W. Churchill Sovětský svaz za policejní 

režim, který má nejisté a pro demokracii nebezpečné expanzivní ambice. Rovněž zde 

poprvé pojmenoval fenomén železné opony, která „padá napříč Evropou, od Štětína 

až k Terstu.“17 Záhy se k Velké Británii, v rámci veřejného vyjádření nesouhlasu 

s expanzivní politikou Moskvy, přidaly Spojené státy. Americký prezident H. S. 

Truman vyhlásil v březnu 1947 Trumanovu doktrínu, skrze kterou chtěl získat u 

kongresu prostředky pro finanční, vojenskou a ekonomickou podporu Řecka a 

Turecka - strategických evropských států, jejichž suverenita byla dle USA v přímém 

ohrožení Sovětským svazem. Prezidentova žádost byla schválena 22. května 1947.18 

                                                           
16 VESELÝ, Zdeněk. Československo a Marshallův plán: Příspěvek k problematice mezinárodních 
souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945-1948. 1. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, 1985. s. 13-14. 
17 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. s. 19. 
18 VESELÝ, Zdeněk. Československo a Marshallův plán: Příspěvek k problematice mezinárodních 
souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945-1948. 1. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, 1985. s. 35-37. 
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Tímto krokem USA veřejně deklarovaly svou ochotu a odhodlání bránit vlastní 

zájmy, světový kapitalismus a zabránit mocenskému rozmachu Moskvy na 

evropském kontinentě. Východiskem ze situace, ve které by se další státy v důsledku 

válečného zbídačení uchýlily pod ochranná křídla Sovětského svazu, spatřovali 

američtí ekonomové a politici ve vytvoření souborného plánu na ekonomickou 

rekonstrukci Evropy. Výsledkem se stal tzv. Marshallův plán, který spatřil světlo 

světa dne 5. června 1947 na Harvardské univerzitě. Státní tajemník G. Marshall ve 

svém harvardském projevu přesvědčoval veřejnost „o nutnosti pomoci zpustošenému 

hospodářství poválečné Evropy, o nutnosti odstranit chaos, rozvrat, bídu, hlad, 

nedostatek zboží apod.“19 Pomocná ruka k nápravě evropského hospodářství byla 

nabídnuta i Sovětskému svazu – Moskva dokonce přijala pozvání Francie a Velké 

Británie na jednání o možném přijetí americké pomoci – respektive o možném 

požádání o pomoc, jelikož Marshall ve svém projevu zdůrazňoval nutnost toho, že 

pomoc musí vzejít ze žádosti a vlastní iniciativy evropských států.20 Tato 

vyjednávání se uskutečnila v Paříži za účasti ministrů zahraničí tří evropských zemí 

– SSSR, Velké Británie a Francie. Byli jimi V. M. Molotov (SSSR), E. Bevin (Velká 

Británie) a G. Bidault (Francie). Z řady koncepčních důvodů se však strany nemohly 

domluvit – podmínky, na kterých se shodla Francie s Británií, byly pro SSSR 

nepřijatelné. Molotov tak jednání v Paříži opustil a vyloučil účast SSSR na možné 

realizaci Marshallova plánu. Rozhovory pak nadále pokračovaly pouze mezi zástupci 

Francie a Velké Británie. Po úspěšném završení jednání se začala chystat konference 

druhá, na níž byli pozváni delegáti 22 evropských států, s jejichž účastí se počítalo v 

programu americké hospodářské pomoci, včetně Československa. Formální pozvání 

pak obdržela i Moskva.21 

            Československá vláda se Marshallovým plánem a možnostmi jeho využití 

také zabývala. Jan Masaryk, jakožto ministr zahraničních věcí, byl pověřen 

monitorováním situace a zjištěním detailních podmínek americké strany. Důraz však 

ministr jasně kladl na fakt, že ČSR v této situaci nepodnikne žádné kroky, které by 

znamenaly odklon od východního bloku.22 Jak se poté dozvěděla v červnu 1947 

československá delegace v Moskvě vedená Klementem Gottwaldem, Stalin by účast 

                                                           
19 Tamtéž, s. 43. 
20 Tamtéž, s. 45. 
21 Tamtéž, s. 47-49. 
22 Tamtéž, s. 57-58. 
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ČSR na pařížském jednání vnímal jako jasný akt nepřátelství vůči SSSR. V důsledku 

tohoto vyjádření, a také neúčasti spojeneckých zemí Polska a Jugoslávie (ostatně i 

dalších slovanských států, se kterými ČSR udržovala blízké hospodářské styky), 

vláda svoji participaci na jednání o Marshallovu plánu odmítla.23 Tím posílila odklon 

od západních kapitalistických států a vydala se do pevnějšího područí Sovětského 

svazu. 

 

1.3     LIMITY POLITICKÉ ANGAŽOVANOSTI ÚNOROVÉ EMIGRACE 

 

            Přestože je v poválečném období možné vystopovat uprchlické tendence již 

před únorem roku 1948, byly to právě události komunistického převratu v ČSR, které 

spustily rozsáhlou vlnu politických uprchlíků. Jejich první zastávkou bývalo 

nejčastěji Německo, kde již od války fungovala řada uprchlických táborů, nejdříve 

provozovaných místními sociálními úřady, poté Spojenými národy, respektive 

Mezinárodní organizací pro uprchlíky IRO.24 Ta přiznala československým 

emigrantům plný status politických uprchlíků až v červenci 1948, což rapidně 

zlepšilo jejich situaci, neboť z tohoto statusu plynuly i výhody „legální ochrany a 

všestranné pomoci“.25  Z těchto táborů poté emigranti putovali do vybraných 

destinací, zejména do USA a západní Evropy, dále také do válkou nepoznamenané 

jižní Ameriky, Austrálie a Kanady.26 Jelikož se v této době žádné oficiální sčítání 

československé emigrace neprovádělo, údaje o jejich počtu nemusí být zcela přesné - 

Pavel Tigrid však hovoří o více než šedesáti tisících obyvatel, kteří po únorovém 

státním převratu opustili ČSR.27 Zpočátku, ihned po puči , bylo pro občany snazší 

proklouznout zpoza železné opony – KSČ ani nepokládala za důležité, aby bylo 

v odchodu zabráněno vrcholným opozičním politikům. Klement Gottwald sám 

zastával ten názor, že exilové hnutí nemá větší důležitost a upozorňoval na jeho 

                                                           
23 Tamtéž, s. 65. 
24 PŘIBÁŇ, Michal. Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-
1968. Brno: Host, 2008. s. 21-22. 
25 JEŘÁBEK, Vojtěch. Českoslovenští uprchlíci ve studené válce: dějiny American Fund for 
Czechoslovak Refugees. Brno: Stilus, 2005. 296 s. Prameny a studie k dějinám československého 
exilu 1948-1989; sv. 8. s. 43. 
26 FILÍPEK, Jan. Odlesky dějin československého exilu. Praha: J. Filípek, 1999. s. 15. 
27 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. s. 43. 
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minimální politický význam.28 V těchto souvislostech tak představoval odchod 

nekomunistických politiků do exilu vcelku vítaný krok, avšak tento názor se začal 

rychle měnit. V 50. letech jsou známy případy, kdy byly nepohodlné hlasy politiků 

v exilu ničeny. V tomto ohledu je nechvalně proslulý např. případ Bohumila 

Laušmana, sociálního demokrata a místopředsedy Gottwaldovy poúnorové vlády, 

který byl roku 1953 z exilu unesen zpět do ČSR, jelikož dle režimu představoval pro 

zemi bezpečnostní riziko.29 Nicméně zpět do doby těsně po převratu. V průběhu roku 

1948 byla již učiněna opatření, která měla československým obyvatelům zabránit 

v opuštění ČSR. V říjnu byl vydán zákon na ochranu lidově demokratické republiky, 

který mj. staví neoprávněné opuštění země mezi trestní činnost.30 Kromě zákonného 

opatření se státní složky zaměřily i na fyzické zabezpečení hranic – ty byly střeženy 

pohraniční stráží a Lidovými milicemi.31 Pohraniční území bylo navíc vyklizeno a na 

těchto místech vznikala tzv. odstřelovací pásma, na jejichž (prázdný) prostor 

dohlížely hlídky ze strážních věží. Československo bylo navíc místy obehnáno 

ostnatým drátem, ve kterém proudil elektrický proud, některá přilehlá území byla 

navíc zaminována.32 Útěk tak byl velice nebezpečným počinem a jeho neúspěch 

končil pro účastníky vězením, v některých případech dokonce i smrtí. V důsledku 

toho vznikaly organizované sítě na pomoc emigrantům. V nich figurovali zkušení 

převaděči, pašeráci, obyvatelé pohraničí (včetně Němců), často lidem při útěku 

pomáhali i politikové, vysokoškoláci a ve výjimečných případech i úřady cizích 

států.33 

            Již od samého počátku pobytu v exilu se emigranti snažili vyvíjet značné 

množství politických aktivit. Drtivá většina z nich totiž neopouštěla domov 

s představou trvalého odchodu, ba naopak emigranti „byli…vedeni vůlí rychle 

v zahraničí zorganizovat politickou, ne-li vojenskou sílu, která by byla schopna 

                                                           
28 KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog, 2007. s. 12-14. 
29 Více o této kauze viz BUREŠOVÁ, Jana a Miloš TRAPL. Bohumil Laušman: proměny života 
sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc: 
Centrum pro československá exilová studia, 2009 nebo LUŽA, Radomír. Československá sociální 
demokracie: kapitoly z let exilu 1948-1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2001. 
Dokumentace československého exilu 1948-1989. ISBN 80-7239-096-1. 
30 Zákon 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově demokratické republiky. Dostupné 
[online] z: http://www.totalita.cz/txt/txt_zakon_1948-231.pdf 
31 KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog, 2007. s. 15. 
32 FILÍPEK, Jan. Odlesky dějin československého exilu. Praha: J. Filípek, 1999. s 14-15. 
33 KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog, 2007. s. 17-18. 

http://www.totalita.cz/txt/txt_zakon_1948-231.pdf
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dosud pevně neusazený rudý režim v Praze porazit.“34 Uprchlíci tedy odcházeli z 

vlasti s vidinou rychlého svržení komunistického režimu a brzkého návratu na území, 

ve kterém by opět vládla demokracie.35   

            Politická aktivizace Čechoslováků v exilu byla velice obtížná a to z mnoha 

důvodů. Na mezinárodní úrovni byl komunistický režim v ČSR uznán ostatními státy 

jako zcela legitimní forma vlády, kterou možná nepodporovaly, ale akceptovaly ji. 

Bylo proto téměř nemožné, aby jakékoliv exilové hnutí, jehož aktivity byly namířeny 

přímo proti oficiálnímu politickému režimu v ČSR, našlo veřejnou podporu u 

ostatních států, které potřebovaly s Východním blokem udržet diplomatické a 

obchodní styky.36 Situaci nezlehčovaly ani problémy, které panovaly na úrovni 

národní, tedy mezi československými obyvateli v exilu. Po roce 1948 se 

Čechoslováci v nových domovech setkávali s početnými skupinami svých krajanů, 

kteří v exilu nalezli útočiště již za války a do rodné vlasti se nikdy nevrátili – jednalo 

se převážně o kritiky exilové vlády prezidenta Beneše a odpůrce komunistického 

režimu. Návratu do jejich rodné vlasti bránily často obavy z nového režimu, či strach 

ze soudních perzekucí za případnou kolaboraci s Němci během války. Odhady 

hovoří o pěti tisících takových Čechoslováků.37 Pro tuto skupinu bylo 

charakteristické, že se dělila na dva národnostně ohraničené celky – Čechy a 

Slováky. Tato národnostní rozdvojenost značně kompromitovala předúnorové 

exilové hnutí v očích západních mocností. Český předúnorový exilový proud našel 

politický hlas v postavě generála Lva Prchaly – ústřední postavy Českého národního 

výboru v Londýně, který se v přílivu poúnorových exulantů ucházel o vůdčí 

postavení v české politické exilové reprezentaci a stavěl se do jasné opozice vůči těm 

politikům, kteří se podíleli na Národní frontě.38 Zatímco u slovenského exilu bylo 

cílem nejen svrhnutí komunistického režimu, nýbrž také „osvobození Slovenska od 

české státní nadvlády“.39 Ani toto hnutí nebylo jednotné a zpočátku se dělilo na dvě 

frakce – jednu vedl F. Ďurčanský, druhý K. Sidor – oba původně spolustraníci z 

                                                           
34 PŘIBÁŇ, Michal. Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-
1968. Brno: Host, 2008. s 23. 
35 Tamtéž, str. 22. 
36 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 110-111. 
37 KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog, 2007. s. 35. 
38 Tamtéž s. 35-47. 
39 Tamtéž. s. 68. 
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Hlinkovy ľudové strany.40 Kromě těchto separatistických hnutí v exilu figurovaly i ty 

skupiny, jejichž zájem byl zachovat jednotné Československo v jeho dosavadní 

podobě – jednalo se převážně o poúnorové exulanty, s jejichž přílivem se v roce 

1948 ještě více rozvířily již tak divoké vody československého politického exilu.41 

Předúnorovým, politicky činným jedincům, přibyla silná konkurence v podobě 

politických osobností třetí republiky - ministři, poslanci, členové předúnorových 

politických stran (a také stran po válce zakázaných) i diplomaté – ti všichni měli 

mnohaleté politické zkušenosti a vliv, který mohli často uplatnit na kontakty 

se spřízněnými zahraničními politiky a médii.42 Samozřejmě, tito byli představiteli 

skupiny, kterou předúnorový exil často odmítal. Nové politické spektrum 

Čechoslováků v exilu se tak (kromě národnostně rozdělených Čechů a Slováků) 

dělilo na další dva tábory s protichůdným přesvědčením. Na jedné straně se jednalo o 

ty jedince, kteří podporovali Národní frontu a byly jejími aktivními účastníky 

(poúnorový exil), na straně druhé mluvíme o skupině Čechů a Slováků, která 

Košický vládní program odmítala (předúnorový exil) a z politické katastrofy pak 

vinila účastníky Národní fronty, tedy skupinu první.43 Aby toho nebylo málo, i tyto 

dva tábory se vrstvily dle stranicko-politické orientace. Spolupráce takto 

rozdrobených skupin pak byla díky vyhraněným politickým názorům často 

problematická. 

            Namísto jednotné exilové reprezentace se společným cílem, schopné 

dosáhnout významnějšího politického vlivu a efektivní činnosti, tak vznikaly 

roztroušené skupinky, které se vzájemně obviňovaly z národního neštěstí, nesvobody 

a politické situace v rodné zemi. Samy proti sobě, neochotné spolupracovat jedna 

s druhou a vzájemně se napadající, způsobovaly štěpení československého exilového 

hnutí a jeho paralyzování. K roku 1949 bylo v exilu evidováno deset politických 

stran, 28 nadstranických organizací a svazů, také dalších 147 spolků a na 76 

                                                           
40 Tamtéž, s. 56.   
41 Tamtéž, s. 125. 
42 Tamtéž, s. 100-101. 
43 CHOLÍNSKÝ, Jan. Nesmiřitelný rozkol 1948-1956: politický aktivismus v první etapě českého 
exilového hnutí. Jan Cholínský. In: Securitas imperii/Praha: Ústav pro studium totalitních režimů Sv. 
16/1. 2010. s. 52. 
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československých časopisů a bulletinů. Vedle těchto celků poté stála také Rada 

svobodného Československa.44   

            Rada svobodného Československa představovala organizaci, jež byla 

vrcholnou reprezentací československého exilu. Vznikla po měsících příprav dne 25. 

února 1949 ve Washingtonu, oblastní rady pak měla i ve dvou evropských 

velkoměstech – Paříži a Londýně. Jejím prvním předsedou se stal Petr Zenkl, jakožto 

bývalý místopředseda československé vlády měl pro tuto funkci pravděpodobně 

nejvyšší politické pověření, jeho zástupcem a místopředsedou byl pak Jozef Lettrich. 

Rada sestávala z předsednictva a výkonného výboru, dohromady ji tvořilo na třicet 

členů – ti pocházeli jak z řad politiků (např. Vladimír Krajina, Josef Černý, Adolf 

Klímek, Václav Majer aj.), tak dalších významných osobností (např. Ferdinand 

Peroutka, Ján Papánek). RSČ byla krátce po svém ustavení uznána jednadvaceti 

západními státy, velkou podporu pak nalezla u Spojených států, které chod rady 

financovaly skrze nově zřízený výbor National Commitee for a Free Europe. Toto 

uznání se však nevztahovalo na RSČ jakožto na politický subjekt – rada byla 

uznávána za zástupce československého exilu v nepolitických, především sociálních 

otázkách. Již od samého vzniku RSČ však tento celek ochromovaly vnitřní spory 

mezi jednotlivými členy ohledně stejných záležitostí, které štěpily celý exil – stály 

proti sobě ideové rozdíly jednotlivých politických stran vně rady, různé nároky 

Čechů a Slováků, tábor odmítající Košický vládní program proti stoupencům 

Národní fronty a také zájmy dalších nestranických celků (viz výše). V kontextu 

těchto událostí se RSČ několikrát rozpadla (a opět složila), často docházelo 

k personálním změnám ve vedení rady.45 V padesátých letech rada vydávala tři 

časopisy – Hlas Československa, Zpravodaj Rady svobodného Československa a 

Československé noviny46, čímž se jí dařilo upozorňovat na události v ČSR a zemích 

východního bloku. 

 

                                                           
44 PŘIBÁŇ, Michal. Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-
1968. Brno: Host, 2008. s. 24. 
45 Tamtéž. s. 26-30, také POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 
2009. s. 125-130.  
46 CAJTHAML, Petr. Rada svobodného Československa (pokus o vrcholnou organizaci českého a 
slovenského exilu. In: Totalita [online]. © 1999 - 2017 [cit. 2017-10-23]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/rsc.php 
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1.4     MEDIÁLNÍ KRAJINA POÚNOROVÉHO EXILU 

 

            Exilová periodika hrají významnou roli v československém 

protikomunistickém odboji. Sloužila jako tmelící prvek uvnitř exilové komunity, ať 

už šlo o výměnu a zprostředkování kontaktů, zpráv z domova i ze světa a informací 

všeho druhu. Také pomáhala v západní společnosti udržovat povědomí o osudu ČSR 

a životě jejích obyvatel, kteří byli vydáni napospas komunistickému režimu. Přestože 

některá exilová periodika vycházela také cizojazyčně, tedy byla mířena na publikum 

zahraniční, většina byla produkována v jazyce českém, potažmo slovenském.47  

            Na australském kontinentě byl nejvýraznějším periodikem Hlas domova – 

čtrnáctidenní list, který v Melbourne založil roku 1950 Josef Rýpar v korespondenční 

spolupráci s Josefem Jostenem. Původně se jednalo o hromadný dopis, až později 

Hlas domova nabyl podoby periodika.48 V Německu vycházející měsíčník České 

slovo byl dalším úspěšným médiem, jehož trvání se datuje od roku 1955 do roku 

1990. České slovo navazovalo na stejnojmenný deník Československé strany 

národně socialistické. Redakce na jeho stránkách dokumentovala jak domácí 

politickou a hospodářskou scénu, tak exilové aktivity Čechoslováků.  Mezi časté 

přispěvatele patřil Josef Josten, Ferdinand Peroutka, Vladimír Krajina, Petr Zenkl 

aj.49 Jedním z nejvýznačnějších exilových periodik bylo Svědectví Pavla Tigrida. 

Tento časopis vycházel od roku 1956. Jednalo se o levicově orientovaný časopis, 

jehož obsah se věnoval převážně domácí a mezinárodní politické situaci, dění uvnitř 

československého exilu zaznamenával jen okrajově.50 V USA vycházela další 

význačná periodika – např. čtvrtletník Proměny s kulturním a společensko-

politickým obsahem51 nebo již zmíněný Zpravodaj Rady svobodného 

Československa.  

 

                                                           
47 FORMANOVÁ, Lucie, GRUNTORÁD, Jiří a PŘIBÁŇ, Michal. Exilová periodika: katalog 
periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Vyd. 1. Praha: 
Ježek, 1999. s. 7. 
48 Tamtéž, s. 23. 
49 Tamtéž, s. 130-132. 
50 Tamtéž, s. 73-75. 
51 Tamtéž, s. 289-292. 
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            Mimo vydávání tištěných periodik a literatury se exulanti činili i 

v rozhlasovém vysílání. V New Yorku bylo roku 1950 založeno Radio Free Europe a 

ředitelem jeho československé redakce se stal Ferdinand Peroutka. Rádio mělo svoji 

kancelář také v Mnichově, jejíž chod měl jako programový ředitel na starost Pavel 

Tigrid. První zkušební vysílání do ČSR bylo zahájeno 4. června 1950.52 RFE patřilo 

mezi vůbec nejvýraznější instituce exilové mediální krajiny. Také jeho vysílání se 

v tištěné podobě nejednou objevilo i na stránkách exilových listů.53  

            Důležitost exilové mediální činnosti nespočívala pouze ve zpravodajství, 

přestože byl tento aspekt zásadní. Poté, co spadla železná opona, byl kontakt 

s domovem velice komplikovaný a právě exilové listy byly často jediným zdrojem, 

kterého mohli Češi a Slováci využít k tomu, aby získali informace o dění 

v Československu. Kromě aspektu zpravodajství tkvěl význam této mediální činnosti 

v tom, že poúnorový exil byl natolik rozdroben, nejen názorově a politicky, ale také 

místem pobytu, že exilová periodika sloužila často jako jediné pojítko mezi takto 

rozptýlenou populací, čímž udržovala povědomí národní jednoty.  

                                                           
52 TOMEK, Prokop. Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé 
dějiny. Praha: Academia, 2015. Historie (Academia). s. 55 – 77.  
53 viz podkapitola 5.1.1 - Exil 
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2.     ROK 1968 A NÁSLEDNÁ VLNA EMIGRACE 

2.1     PRAŽSKÉ JARO 

 

            To, o co československý politický exil usiloval (mimo jiné) od samého 

počátku své existence, tedy opětovné nastolení demokratického způsobu vlády 

v ČSR, se v roce 1968 zdálo býti téměř na dosah ruky. Československá společnost se 

měnila – represe spojené s komunistickým převratem z předchozí dekády se 

postupně ze státní praxe vytrácely a režim se začal uvolňovat. V masovém měřítku se 

tyto tendence projevovaly především „emancipačním pohybem v řadách intelektuálů 

a jejich nastupující směny – vysokoškolského studentstva“54.55 Obrodou však 

neprocházely pouze myšlenkové pochody obyvatel, nýbrž i stranický aparát KSČ, jež 

si byl plně vědom změn, kterými československá společnost procházela. Ne všichni 

uvnitř KSČ byli těmto společenským změnám otevřeni, a tak se od strany v průběhu 

roku 1967 oddělilo reformní křídlo, v jehož čele stál Alexander Dubček, který 

v lednu 1968 vystřídal Antonína Novotného na pozici prvního tajemníka ÚV KSČ. 

Ten byl později odvolán i z funkce prezidenta ČSR, kde ho nahradil Ludvík 

Svoboda. V dubnu téhož roku zasedal ÚV KSČ a výsledkem tohoto jednání byl 

Akční program, který představil novou koncepci vlády, jejímž cílem bylo „provést 

dalekosáhlou ekonomickou reformu… rozšířit socialistickou demokracii a otevřít 

široký prostor pro společenskou iniciativu lidí.“56 Byla zrušena cenzura a lidé se 

začali sdružovat za účelem vykonávání občanských aktivit - ať už se jednalo o snahu 

získat rehabilitaci za dřívější státní represe, které byly nyní postaveny mimo zákon, 

nebo o politickou aktivizaci skrze založení klubu angažovaných nestraníků (KAN), 

který zastřešoval ty osoby, jež nebyly členy KSČ. Byly obnovovány náboženské, 

sportovní a zájmové útvary, sociální demokraté se dokonce pokusili o vzkříšení své 

strany.57 Veškeré společenské změny, které v době Pražského jara probíhaly, však 

neměly dlouhého trvání. Moskva chápala jakýkoliv odklon od své původní doktríny 

jako přímé ohrožení socialismu a rozhodla se jednat. Novému, volnějšímu režimu v 

                                                           
54 VONDROVÁ, Jitka a kol. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Prosinec 1967 
- červenec 1968. 1. vyd. Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a nakl. Doplněk, 1995. s. 11. 
55 Tamtéž, s. 8-11. 
56 HÁJEK, Jiří. 1968. 1. vyd. Praha: Logos, 1994. s. 14. 
57 Tamtéž, s. 10-18. 
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Praze sťala hlavu 21. srpna 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy, po které 

následovalo období normalizace. Původci Pražského jara byli postupně zbavováni 

politických funkcí - Dubčeka nahradil ve funkci prvního tajemníka Gustáv Husák 

dne 17. dubna 1969. Reformní kroky vlády z roku 1968 byly zrušeny tzv. Poučením 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ – dokumentem, který 

byl přijat na sjezdu ÚV koncem roku 1970.58  

 

2.2     DOPAD SRPNOVÝCH UDÁLOSTÍ NA ČESKOSLOVENSKÝ EXIL 

 

            Československý politický exil se potýkal od samotného počátku s řadou 

koncepčních problémů (viz kapitola 1), které se časem prohlubovaly a způsobily 

v šedesátých letech jeho hlubokou krizi, jež „zasáhla exil po vyčerpání počátečního 

nadšení a obětavé práce v exilových organizacích“.59 Tato krize dolehla i na Radu 

svobodného Československa, jejíž aktivity ustaly a v archivních pramenech se 

přestaly vyskytovat záznamy o její činnosti.60 Události Pražského jara a jejich 

následky, které uvedly do pohybu novou emigrační vlnu, vlily poúnorovým 

exulantům do žil novou krev. Nejen příchod nových emigrantů – krajanů, ale také 

období normalizace a s ním obnovená praxe politických čistek a kriminalizace 

nepřizpůsobivých osob, to vše podnítilo nový zájem západu o ČSR a zvýšenou 

aktivitu v publicistické a politické činnosti československých emigrantů.61 

            Posrpnová emigrace byla početně mohutnější, než ta z roku 1948. Údaje 

československé statistické ročenky hovoří o počtu 127 000 osob, které po invazi 

opustily území ČSR a vydaly se do exilu.62 Tuto emigrační vlnu lze rozdělit do tří 

hlavních kategorií – před režimem utíkali členové a funkcionáři KSČ, kteří se 

aktivně účastnili reformního hnutí (1), inteligence a odborníci, které režim omezoval 
                                                           
58 Tamtéž, s. 48-84. 
59 FIC, Victor M. Československá strana národně sociální v exilu: nástin vývoje její organizační 
struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990. Vyd. 1. Brno: 
Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. s. 31. 
60 PŘIBÁŇ, Michal. Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-
1968. Brno: Host, 2008. s. 29. 
61 FIC, Victor M. Československá strana národně sociální v exilu: nástin vývoje její organizační 
struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990. Vyd. 1. Brno: 
Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. s. 31-32. 
62 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. s. 92. 
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a diskriminoval (studenti, lékaři, inženýři, umělci aj.) (2) a v neposlední řadě utíkali 

ti, kteří byli režimem pronásledováni (3). Představitelé posrpnové emigrace se mezi 

západními politiky v médiích těšili veliké popularitě, jelikož „jejich výpověď- o 

systému, o hrůzách padesátých let, o manipulaci moci, o sovětech a Sovětském 

svazu“63 poskytovala náhled na skutečnou podstatu komunismu v praxi. Tento vliv 

uplatňovali především jednotlivci individuálně – posrpnová emigrace jednotnou, 

centrální politickou reprezentaci v prvních letech neměla. Kde však vynaložili 

zástupci této emigrační vlny intenzivní úsilí, byla publikační sféra.64 Rok 1969 dal 

vzniknout dvěma významným exilovým periodikům – Národní politice a Textu. 

Národní politika vycházela v Mnichově až do roku 1992. Za jejím zrodem stál Miloš 

Svoboda, který navazoval na stejnojmenné noviny s dlouholetou tradicí z ČSR. Tak 

jako původní verze, i tento měsíčník byl pravicově orientovaný.65 Text byl měsíčník, 

který vydával Československý kulturní výbor rovněž z Mnichova. Jeho obsah byl 

koncipován pro exulanty „všech generací a různé politické orientace“66, jeho čtenáři 

však pocházeli převážně z posrpnové generace emigrantů.67 V roce 1971 začal 

v Římě vycházet časopis Listy, jehož vydavatelem byl Jiří Pelikán. Tento 

dvouměsíčník byl periodikem levicové opozice a jeho obsah se orientoval na události 

československé politické scény. Na stránkách se vyskytovaly mj. politologické 

články, analýzy a komentáře, zákulisní informace komunistické praxe, informace o 

exilových a samizdatových aktivitách a také o politických procesech s odpůrci 

režimu.68 Úspěch zaznamenala i nakladatelská činnost. V Kolíně nad Rýnem založil 

A. Müller s B. Utitzem nakladatelství Index, pod jehož taktovkou vyšlo za dva roky 

fungování přes třicet titulů. Neméně známé je v Torontu působící nakladatelství 

Publishers 68, které vzniklo pod rukama Josefa Škvoreckého a jeho manželky.69 

            Nová emigrační vlna, kterou spustily události roku 1968, měla potenciál být 

pro doposud nejednotný únorový exil důležitým prvkem pro vzpruhu. Mohlo dojít ke 

spolupráci únorových a srpnových emigrantů, která by vedla k jednotě a větší 

                                                           
63 Tamtéž, s. 95. 
64 Tamtéž, s. 92-100. 
65 FORMANOVÁ, Lucie, Jiří GRUNTORÁD a Michal PŘIBÁŇ. Exilová periodika: katalog periodik 
českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek, 1999. s. 157-
158. 
66 Tamtéž, s. 183. 
67 Tamtéž, s. 182-183. 
68 Tamtéž, s. 84-86. 
69 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. s. 101-102. 
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sebereflexi. Avšak to se nestalo. Mezi exulanty z roku 1948 a 1968 panovalo napětí. 

Únoroví exulanti neměli důvěru v někoho, kdo spolupracoval celých 20 let 

s komunistickým režimem a označoval je za zrádce a ničemy. Stejně tak se 

posrpnoví exulanti nehlásili k politickým organizacím československého exilu z roku 

1948. Nová vlna posrpnových exulantů tak leda přispěla k dalšímu tříštění již tak 

nejednotné skupiny, jakou československý exil byl.70  

  

                                                           
70 FILÍPEK, Jan. Odlesky dějin československého exilu. Praha: J. Filípek, 1999. s. 23 – 25. 
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3.     ČECHOSLOVÁK V ZAHRANIČÍ  

3.1     JOSEF JOSTEN 

 

            Josef Josten, původním jménem Josef Stein, se narodil 25. března 1913 

v Praze. V letech 1923 – 1927 studoval reálné gymnázium rovněž v Praze. Po 

dokončení tzv. nižší reálky nastoupil na obchodní školu, kde absolvoval jeden rok 

studia, než je byl okolnostmi nucen zanechat. Ve svých šestnácti letech se totiž stal 

„jediným živitelem těžce nemocné a trvale na lůžko upoutané matky“71, nastoupil do 

práce a od té doby byl výdělečně činnou osobou. Dle údajů MZV pracoval v rozmezí 

let 1929 – 1937 jako účetní, korespondent, organizační úředník i jako vedoucí 

oddělení u soukromých exportních a importních podniků. Během zaměstnání také 

absolvoval mnoho večerních vzdělávacích kurzů, kterými si rozšiřoval své znalosti, 

např. dvouletý řečnický seminář na ústřední škole dělnické a výuku anglického 

jazyka na anglické koleji – obojí se sídlem v Praze. Kromě plynulé angličtiny se 

Josten rovněž domluvil německy a francouzsky. Během zaměstnání rovněž 

podstoupil vojenskou službu, a to v letech 1935 – 1936. Byl umístěn do náhradní 

zálohy 28. pěšího pluku v Praze.72 Ve věku pětadvaceti let nakonec Josten skončil u 

kariéry profesionálního žurnalisty. V roce 1938 nastoupil na pozici redaktora 

Lidových novin, se kterými externě spolupracoval již od roku 1934, kdy pro deník 

produkoval sportovní články.73 Ostatně skrze sport se Josten k žurnalistice 

propracoval. Jeho bratranec, Tonda Honig, byl cyklistický závodník, kterého Josten 

doprovázel na závodech a poté o jeho soutěžních úspěších psal reportáže. Následně 

začal referovat i o dalších sportovních událostech a dokonce se jako sportovní 

reportér zúčastnil letních olympijských her v Berlíně v roce 1936. Sportovní 

disciplíny po čase vystřídal zájem o politické dění, jak tvrdí Jostenův syn Martin.74 

Vedle stálé práce pro Lidové noviny Josten v předválečném období spolupracoval i 

s redakcí Pestrého týdne, československým rozhlasem a Týdnem rozhlasu.75  

                                                           
71 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, životopis, r. 357. 
72 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, r. 357. 
73 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 141-142. 
74 BUREŠOVÁ, Jana a Jitka PELIKÁNOVÁ, ed. Studie z dějin emigrace. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2010. s. 112. 
75 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, životopis, r. 357.  
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            Po vypuknutí druhé světové války Josten práce v Československu zanechal a 

emigroval. Stalo se tak v prosinci roku 1939. Jeho cesta vedla přes Balkán a Sýrii do 

Francie, kam dorazil v březnu 1940. Zde se přihlásil do československé zahraniční 

armády, ve které působil v období od 6. března 1940 do 1. května 1945. Po vojenské 

porážce Francie se Josten přesunul do Velké Británie, kde se i seznámil se svojí 

budoucí ženou, Renée Patricií Giles, se kterou byli oddáni 19. června 1943.76 Během 

válečného období se neustále věnoval novinářské činnosti – v Anglii byl součástí 

redakce vojenského deníku Zpravodaj 2. p. p. Od roku 1943 se jako redaktor podílel 

na československém vojenském vysílání stanice BBC, jež vznikalo pod záštitou 

oddělení vojenské propagandy MZV v Londýně. Dva roky poté, v roce 1945, byl 

Josten odvelen MZV do Lucemburska, kde se v útvaru SHAEF (Psychologic 

Warfare Division) samostatně zasloužil o ustavení československé sekce rádia 

Luxembourg. Dokonce byl v květnu 1945 touto rozhlasovou stanicí povolán do 

Prahy, kde na pokyn vrchního spojeneckého velitelství zajišťoval vysílání - 

zprostředkoval mj. i projev prezidenta Beneše skrz vysílač spojených národů. Dále 

v rámci MZV také spolupracoval s redakcí Čechoslováka v Anglii – nezávislým 

týdeníkem, jehož šéfredaktorem byl Bohuš Beneš, synovec Edvarda Beneše.77 Tato 

kolaborace trvala čtyři roky.78 Josten pomáhal s distribucí a objednávkami časopisu, 

byl autorem mnoha článků, pod které se podepisoval svými iniciálami JJ. Dále také 

zprostředkovával fotografie, které se poté na stránkách objevovaly.79 Podle Patricie 

Jostenové neměl být Čechoslovák v zahraničí80 pokračováním tohoto 

stejnojmenného periodika z druhé světové války, se kterým její muž spolupracoval.81 

Její tvrzení však vyvrací Richard Srpen na stránkách Čechoslováka v zahraničí dne 

28. října 1960, kde uvádí, že tento týdeník ,,je jen skromným pokračovatelem 

Čechoslováka prvního a druhého odboje…“.82  

 

                                                           
76 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, r. 357. 
77 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 147-148. 
78 Tamtéž, s. 143-144. 
79 Tamtéž, str. 148. 
80 dále také jako Čechoslovák. 
81 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 317. 
82 SRPEN, Richard. 28. říjen dnes. Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1960, XII/40. s. 1 
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            Josten při své exilové činnosti stihl vydat i několik publikací – studii 

“Masaryk and his legacy to the English people“, propagační publikaci “To Anne in 

America“, jejíž předmluvu napsal samotný Jan Masaryk, nebo práci “Propaganda a 

tisk za války“. Za svoji propagační a vojenskou činnost byl i vyznamenán vojenskou 

medailí za zásluhy.83 Vedle výše zmíněných aktivit byl Josten během svého života i 

politicky aktivní – po roce 1939 se stal členem Národní strany práce, jak uvedl 

v dotazníku MZV. Bližší informace o povaze této politické činnosti však známy 

nejsou.84 

            Do své rodné vlasti se Josten vrátil v roce 1947, kdy byl z lucemburského 

rozhlasu přeložen zpět do Prahy 1. května 1947.85 Hlásil se do zpravodajské služby 

MZV a svoji žádost o přijetí do služeb MZV podal 9. května. Dle úředních záznamů 

bylo Jostenovo uvedení do pracovního poměru velmi chtěné a s ohledem na jeho 

služby pro MZV během války i prosazované u státního tajemníka, Vladimíra 

Clementise, přestože v tu dobu byl na ministerstvu uveden v praxi zákaz přijímání 

nových sil.86 I po jeho přijetí na MZV však Jostenova pozice nebyla zcela jasnou 

záležitostí – problém byl s jeho zařazením. Dle dosaženého vzdělání spadal do III. 

služební třídy, jeho praxe by odpovídala třídě II. Po celou dobu těchto dohadů tak 

Josten pobíral pouze platovou zálohu, dokud nebude situace kolem jeho umístění 

vyřešena. K rozřešení této věci však nikdy nedošlo. Totiž v důsledku únorových 

událostí roku 1948, kdy na úřadech Československa probíhaly politické čistky, byl 

Josten z pracovního poměru propuštěn jako jeden z prvních.87 Záznamy MZV ze dne 

4. března uvádějí, že toto rozhodnutí nabylo platnost ke dni 30. dubna 1948.88 

Manžele Jostenovi čekal po státním převratu útěk zpět do Londýna. Patricii 

Jostenové se 11. března 1948 podařilo nasednout do letadla, které letělo zpět do její 

domoviny i přes fakt, že jí byl úřady odebrán pas a chybělo jí i výjezdní povolení.89 

Její manžel musel absolvovat daleko složitější cestu za svobodou a svoji zkušenost 

popisuje na stránkách vlastní autobiografie „Československo žaluje“. Skupina, se 

kterou prchal do exilu, čítala sedmnáct členů, včetně dětí a žen. Jejich pouť byla 
                                                           
83 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, životopis, r. 357. 
84 Od roku 1939, lze tedy předpokládat, že toto členství mělo krátké trvání – viz Archiv ministerstva 
zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, r. 357. 
85 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, r. 357. 
86 Tamtéž. 
87 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 154-157. 
88 Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní spis Josefa Jostena, r. 357. 
89 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 162. 
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dlouhá a náročná – kvůli pohraniční stráži se vyhýbali silnicím a mostům, museli se 

proto vydat polními a lesními cestičkami přes zamrzlou Šumavu. Po několikadenních 

útrapách se společenství nakonec podařilo doputovat do Bavorska, kde narazilo na 

německou pohraniční stráž, která všechny eskortovala do Finsterau, odkud si skupinu 

přebrali Američané. Josten byl poté vyslán do Frankfurtu, kde byl umístěn do 

„Alaska House“ – uprchlické ubikace pro prominentní osoby.90 Zde se sešel mj. 

s poslanci Národního shromáždění Vladimírem Krajinou, Otou Horou a Aloisem 

Čížkem (všichni z Československé strany národně socialistické), či Adolfem 

Klimkem (generální tajemník lidové strany).91 Do Londýna se Jostenovi podařilo 

dorazit 23. března 1948. Zde, během svého druhého exilu, založil informační službu 

Free Czechoslovakia Information service.92 

 

3.2     FCI - VYDAVATEL ČECHOSLOVÁKA V ZAHRANIČÍ 

 

            Vytvoření pevné informační sítě bylo důležitým cílem, který si zástupci 

československého exilu vytyčili již od samého počátku svého aktivistického 

působení. Důvodů bylo více – ať už šlo o získávání informací, jejich distribuci mezi 

krajany i občany dalších států, či o získávání a udržování důležitých kontaktů. Přesně 

takový cíl si stanovil i Josef Josten, který založil Free Czechoslovakia Information 

Service93, jež ,,se opíral o to, že založil informační službu z pověření politiků 

shromážděných na schůzce 24. dubna 1948 (Ingr, Vilím, Krajina, Tigrid, Holub, 

Kodíček, Firt, Leiss, Böhm, Bělohlávek a Josten).“94 Byla to právě Jostenova 

agentura FCI, která vydávala týdeník Čechoslovák v zahraničí.  

            Počátky FCI nebyly zrovna jednoduché. Sídlem této informační služby se stal 

Londýn. Prvním rokem v exilu našla FCI zázemí (z finančních důvodů) v domově 

rodičů Jostenovi manželky Patricie, kteří žili na Redcliffe Square. Po roce sdílený 

domov Jostenovi opustili a přestěhovali se do nedaleké Tregunter Road, odkud 
                                                           
90 PŘIBÁŇ, Michal. Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-
1968. Brno: Host, 2008. s. 22. 
91 JOSTEN, Josef. Československo žaluje. Praha: Naše vojsko, 1993. s. 148 - 155.  
92 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 163.  
93 Free Czechoslovakia Information Service, zkráceně FCI, dále jen pod touto zkratkou. 
94 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 164. 
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pokračovaly aktivity FCI až do roku 1955, kdy své sídlo tisková agentura změnila 

ještě jednou, avšak naposledy, a přesídlila na Holland Road.95 Na této adrese byl 

zřízen Dům svobodného tisku96, který poskytl útočiště nejen agentuře FCI, ale také 

veškerým dalším Jostenovým aktivitám.  

            Od počátku jeho publicistické činnosti Jostena provázely finanční problémy, 

což potvrzuje svými slovy Jostenův syn Martin: „FCI byla vždycky organizace 

provozovaná na koleně a můj otec čerpal vždy jen nominální mzdu. Matka dokázala 

obstarat finanční prostředky pro rodinu pronájmem bytů, což umožňovalo mému otci 

udržet svou práci v nezávislosti na vnějším financování.“97 Jak dokládá Jostenova 

korespondence s Petrem Zenklem (a později se Zenklovým asistentem Jiřím Liškou), 

finanční prostředky na chod FCI, tisk a nákup potřebného materiálu se snažil Josten 

získat i od samotného předsedy Rady svobodného Československa – a s částečným 

úspěchem.98 Jistou pomocí by bylo ve finanční otázce FCI její začlenění do Rady 

svobodného Československa, o což Josten skutečně usiloval. Tyto snahy se však 

ukázaly jako marné. Přestože ,,se Josten zpočátku snažil, aby jeho FCI byla tiskovým 

orgánem RSČ, a jelikož se to z řady důvodů koncepčních i jiných nezdařilo, snažil se 

zakotvit FCI jako orgán Sdružení zaměstnanců československé zahraniční služby 

v exilu, což ale také nemělo naději na úspěch.“99 FCI tak byla odkázána sama na sebe 

- na příspěvky od čtenářů, odběratelů či přátel a zůstala nezávislou tiskovou 

agenturou, jejíž chod stál a padal na snahách samotného Josefa Jostena a jeho rodiny. 

Finanční peripetie s vydavatelskou činností popisuje Jostenův syn Martin v publikaci 

Milady Polišenské, ve které vysvětluje nelehkou situaci kolem tvorby Čechoslováka 

v zahraničí: ,,Vydávání Čechoslováka…byla ohromná práce. Můj otec na něm 

pracoval dlouho do noci, připravoval úpravu článků za pomoci nůžek a lepidla, 

vždycky byl velký spěch, aby se číslo do tiskárny dostalo včas.“100 I přes tyto nelehké 

podmínky byl však Josten s rodinou (za občasné pomoci dalších stran) schopen 

udržet existenci Čechoslováka celých 16 let.  

                                                           
95 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1955, VII/8. 
96 SČTS pod vlastní střechu. Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1955. VII/11. s. 1. 
97 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 170. 
98 Tamtéž, s. 206-210. 
99 Tamtéž, s. 252. 
100 Tamtéž, s. 324. 
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            Kromě Čechoslováka v zahraničí se Jostenova FCI věnovala mnoho dalším 

publicistickým činnostem. Vydávala bulletin Features and News from Behind the 

Iron Curtain, což byla stěžejní činnost agentury, dále také publikovala články 

v zahraničních periodikách, vydávala knihy (např. Jostenovu publikaci 

„Československo žaluje“), věnovala se investigativní žurnalistice a tyto informace 

distribuovala dále. Pod záštitou FCI Josten pořádal přednášky, vystupoval v rozhlase, 

organizoval výstavy, připravoval protestní akce a sbírky na pomoc uprchlíkům.101 

V osmdesátých letech se FCI také věnovala boji za dodržování lidských práv – 

v roce 1980 Josten založil Committee for Defence of the Unjustly Prosecuted 

(CDUP), což byla organizace na podporu nespravedlivě stíhaných osob politickým 

režimem v ČSR - jistá anglická verze české organizace VONS.102  Čtenáře, které 

problematika FCI a její aktivity zaujaly natolik, že by v této otázce rádi prohloubili 

své vědomosti, bych následovně odkázala na velmi obsáhlou publikaci Milady 

Polišenské „Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten“.103   

 

3.3     LIST, KTERÝ BOJUJE! 

 

            List, který bojuje! Tak znělo motto zpravodajského týdeníku Čechoslovák 

v zahraničí, jenž se hrdě hlásil k národní a masarykovské tradici českých listů.104 

Tento týdeník byl vydáván informační agenturou FCI a volně navazoval na bulletin 

„Informační služba svobodného Československa“.105 Vycházel v letech 1951 – 1967 

a za tuto dobu dosáhl celkový počet vydaných čísel úctyhodné výše 770. 

Čechoslovák byl zpočátku rozmnožován ručně pomocí cyklostylového přístroje 

Gestetner, od 24. dubna 1953 pak prochází tiskem v tiskárně.106 Rozsah týdeníku se 

pohyboval od dvou do osmi stran.107 Na základě provedené analýzy lze tvrdit, že 

                                                           
101 Tamtéž, s. 166-167. 
102 Tamtéž, str. 581 
103 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-
7277-432-6. 
104 JOSTEN, Josef. Čtenáři rozhodli (II). Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1967, XIX/26. s. 1. 
105 FORMANOVÁ, Lucie, Jiří GRUNTORÁD a Michal PŘIBÁŇ. Exilová periodika: katalog 
periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek, 
1999. s. 319-320. 
106 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s 317-318. 
107 Tamtéž, s. 318. 
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nejčastěji byly vydávány šesti stránkové formáty.108 Za dlouhou dobu působení 

týdeník několikrát měnil svoji strukturu i pravidelné rubriky (viz podkapitola 4.3.3), 

nicméně lze bezpečně tvrdit, že stěžejní činností týdeníku bylo zpravodajství 

z Československa, což potvrzují i závěry Milady Polišenské.109  

         Některé zdroje uvádějí, že týdeník Čechoslovák v zahraničí byl vydáván až do 

roku 1968.110 Takové tvrzení však není zcela přesné. Již v průběhu roku 1967 Josten 

čtenářům oznámil své rozhodnutí o ukončení distribuce Čechoslováka s příslibem, že 

jakmile se k tomu naskytnou lepší předpoklady, dojde k obnovení.111 Poslední 

Čechoslovák, který vyšel v pravidelném režimu, se datoval ke dni 20. července 

1967.112 Od té doby spatřily světlo světa jediné 3 výtisky a pouze jeden z nich se 

datuje do roku 1968. Byly to právě události invaze vojsk Varšavské smlouvy, kterým 

se historicky poslední číslo Čechoslováka v zahraničí věnovalo.113 

 

 

zdroj: Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1962, XIV/2. s.1. 

           

3.3.1     STRUKTURA A VZHLED TÝDENÍKU 
 

            Jak již bylo řečeno výše, Jostenova publikační činnost se nejdříve věnovala 

tiskové agentuře FCI, která vydávala informační bulletin Feature and News from 

Behind the Iron Curtain a také listy Information Service of Free Czechoslovakia: 

zvláštní zpravodajství pro československý tisk a rozhlas v zahraničí, na kterou 
                                                           
108 viz kódovací arch diplomové práce „Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku 
z let 1951 – 1967“, list „celá čísla“. 
109 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009, s. 319. 
110 FORMANOVÁ, Lucie, GRUNTORÁD, Jiří a PŘIBÁŇ, Michal. Exilová periodika: katalog 
periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Vyd. 1. Praha: 
Ježek, 1999. s 319. 
111 JOSTEN, Josef. Čtenáři rozhodli (II). Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1967, XIX/26. s. 1-2. 
112 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1967, XIX/26. 
113 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1968, XX/815. 
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Čechoslovák v zahraničí navazuje - nejen co se obsahu týče, ale i co do číslování. Se 

samotným názvem Čechoslovák v zahraničí se publikum seznámilo poprvé dne 25. 

února 1951, kdy vyšel list Čechoslovák v zahraničí: nezávislý týdeník: The 

Czechoslovak Abroad, Weekly, přestože se v záhlaví uvádělo č. III/7, což zcela 

odpovídá poslednímu vydání české přílohy listu Information Service of Free 

Czechoslovakia  s číslem III/6.114  

 

 

Zdroj: Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1951, III/7. Dostupné [online] z: 

http://scriptum.cz/cs/periodika/cechoslovak-londyn-0. 

             Tato první edice Čechoslováka se od původního zpravodajského listu, na 

který navazovala, lišila v několika ohledech. Předchozí texty byly krátkými zprávami 

o několika řádcích, v nejlepším případě tvořily jeden odstavec. Také nebyly citově 

zabarvené, jejich rozsah nedovoloval hlubší analýzu událostí a celý text byl 

formulován jako výčet holých faktů.115 S Čechoslovákem se objevuje výraznější 

grafické zpracování textu (viz výše) a články získávají více prostoru. Do této doby 

byl informační zpravodaj vydáván ve velmi jednoduchém a monotónním formátu, 

který příliš nerozlišoval ani font textu – jak název periodika, tak i titulky a text 

jednotlivých zpráv byly psány stejnou velikostí písma. Jediným vizuálním poutačem 

na titulky článků byl fakt, že tyto byly psány velkým písmem, podtrženy a jednotlivá 

písma mezi sebou měla větší intervaly. Takto nastavený formát nadále pokračoval až 

do roku 1951, avšak, jak již bylo řečeno výše, s již zvýrazněným názvem týdeníku v 

zápatí. Spolu s Čechoslovákem se rovněž mění předešlé rozložení stránek. Veškerý 

text týdeníku byl od svého počátku v roce 1949 zalomen do jednoho sloupce. Tento 

styl se udržel do března 1951116, kdy se jednotlivé články začínají vyskytovat ve 

                                                           
114 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1951, III/7 a Informační služba svobodného 
Československa. Londýn: FCI, 1951, III/6. 
115 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 259. 
116 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1951, III/9. 

http://scriptum.cz/cs/periodika/cechoslovak-londyn-0
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dvou sloupcích, což způsobilo vizuálně poutavější vzhled, jenž si týdeník udržel až 

do konce svého působení v roce 1968. Grafickými úpravami pak postupně 

procházela Jostenova publikace od roku 1952, kdy se začínají na stránkách tohoto 

periodika objevovat ručně malované ilustrace.117 Následující kalendářní rok se již 

titulky zpráv tisknou tučným a výrazně větším písmem, než ostatní text, což se více 

přibližuje profesionálnímu formátu zpracování zpráv.118 Výskyt fotografií je pak 

možné zaznamenat na stránkách Čechoslováka od roku 1954.119 Dalšími prvky, 

kterými se redakce postupně snažila zatraktivnit jednotlivá vydání týdeníku, byly 

různé zábavní složky ve formě tajenek, ilustrovaných vtipů či komiksů, jež byly 

častou součástí pozdějších vydání.120 Tento obsah se mnohdy vyskytoval na spodní 

části páté strany, poblíž redakčním vzkazům a inzerci. Nejednou redakce vyhlašovala 

soutěže a ankety. Dalším prvkem, kterým týdeník nejen vizuálně poutal čtenáře, ale 

také upozorňoval na politickou situaci v ČSR, bylo umístění velkého státního znaku 

ČSR do záhlaví titulních stránek týdeníku. Poprvé se tak stalo ve výročním vydání ze 

dne 28. října 1960. Státní znak pak doprovázel ode dne 23. února 1962 ostnatý drát, 

jenž lemoval nadpis každého čísla až do úplného konce vydávání Čechoslováka.  

             Ostnatý drát nelemoval pouze titul Čechoslováka v zahraničí – jednalo se o 

součást Jostenovy protestní kampaně proti návštěvě delegace Národního 

shromáždění v Londýně, jež oficiálně začala 9. července 1962 a trvala devět dní. 

Byla to první oficiální návštěva československé delegace od událostí vítězného 

února. Výpravu vedl Zdeněk Fierlinger, toho času předseda Národního shromáždění. 

Josten zastával těžce nesouhlasné stanovisko s návštěvou československé delegace. 

Publikoval články, ve kterých kladl Fierlingerovi vinu za smrt Jana Masaryka. 

Dokonce se při příletu pokusil o osobní demonstraci, v čemž mu bylo zabráněno. 

V době trvání delegace měl však předseda Národního shromáždění narozeniny a 

Josten mu k nim zhotovil (a následně také zaslal) těžítko z plexiskla, v jehož nitru 

byl kus ostnatého drátu. Nedlouho poté pak nechal Josten vyrobit větší množství 

                                                           
117 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1952, IV/50. 
118 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1953, V/16. 
119 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1954, VI/20.  
120 např. Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1958, X/49. s. 6.; Čechoslovák v zahraničí. Londýn: 
FCI, 1965, XVII/19. s. 5.  
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identických těžítek, která byla rozesílaná po světě jako upomínka na nebezpečí, které 

komunismus představuje.121  

 

Zdroj: Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1962, XIV/8. Dostupné [online] z: 

http://scriptum.cz/cs/periodika/cechoslovak-londyn-0. 

 

3.3.2     RUBRIKY 

 

             Kromě zpravodajských a publicistických článků, jež byly předmětem 

samotné analýzy této práce, v sobě týdeník Čechoslovák v zahraničí zahrnoval 

mnoho rubrik, které se na stránkách listu objevovaly pravidelně. Jednalo se 

především o rubriky zpravodajského charakteru. Popis aktuálních událostí z 

půdy Československa přinášely následující rubriky: Zprávy z domova, 

Československo, Krátce z domova, Z domova ve zkratce, Československo ve 

zkratce. Všechny tyto rubriky byly variací jedna na druhou a přinášely aktuality a 

novinky, které se týkaly Československa, ať už se jednalo o politické události, sport 

a kulturu, zajímavosti, černou kroniku atd. Rozprostíraly se povětšinou na druhé - 

třetí stránce týdeníku. Bokem k těmto zprávám se v Čechoslováku později ustálila i 

rubrika Čs. zprávy ze světa, která podávala informace o životě československých 

občanů v exilu. Jednalo se o veřejně známé osobnosti, např. o politiky a výzkumné 

pracovníky, ale také o spolky, politické strany i o osudy běžných občanů. Těmto 

příběhům patřila zpravidla pátá strana týdeníku. Světovým událostem, přesahující 

hranice či zapojení ČSR pak patřily tyto rubriky: Zprávy z ciziny, Zprávy ze světa a 

Okno do světa. První dvě zmíněné jsou, stejně jako tomu bylo v případě 

československých zpráv, vzájemnými obměnami. Často vyplňovaly třetí – čtvrtou 

                                                           
121 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s. 428. 

http://scriptum.cz/cs/periodika/cechoslovak-londyn-0
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stránku. Okno do světa se vyskytovalo nezávisle na těchto světových zprávách. 

Původně se také jednalo o výčet mezinárodních aktualit, později však došlo ke 

změně formátu a tento sloupek se věnoval analýze jedné jediné aktuality. Okno do 

světa stálo původně vedle rubrik Zprávy z domova a Československo na druhé 

straně, v čísle 19/VI však redakce oznámila zrušení této kolonky, aby vyhověla 

čtenářům a jejich „četným požadavkům vyhradit v Čechoslováku co nejvíce místa 

zprávám z domova“.122 V řadě zpravodajských sloupků týdeníku Čechoslovák nelze 

nezmínit dále rubriku STOP PRESS, která sestávala z řady noticek, zpravidla o jedné 

až dvou větách. K nalezení byla vždy ve spodním rohu poslední stránky, dokud 

nebyla přemístěna. Poté, co se rozsah týdeníku navýšil na šest stránek, začaly na 

pátém listu pravidelně vycházet Poslední zprávy Čechoslováka, dirigované K. 

Zemanem. Poprvé se tak stalo v čísle V/17 ze dne 1. května 1953. Tato stránka 

obsahovala samostatné články, krátké noticky a fleše, směs kulturních i sportovních 

informací, ale také zde našlo místo hned několik pravidelných zpravodajství - 

kolonky Z ciziny a STOP PRESS, o kterých se práce zmiňuje výše, nebo také 

Světové události týdne a Co týden dal.  

             Velmi výraznou rubrikou, pro týdeník Čechoslovák charakteristickou, byla 

Knižní služba, objevující se v roce 1952. Nejednalo se pouze o sled informací 

ohledně nových publikací – dle vlastních slov redakce „Čechoslovák přináší týdně 

zprávy o knižních novinkách světové i čs. literatury, zabývající se bojem proti 

bolševismu.“. Jednalo se tedy, ve své podstatě, přímo o agitační odbojovou rubriku. 

Stav veškerých nabízených knih označovaly zkratky, které dávaly na vědomí, jedná-

li se o knihy nové, staré, vázané, brožované, o knihy ve slevě, či rarity. Nejenom, že 

redakce zprostředkovávala tyto informace, ale také nabízela možnost překladu. 

Knihy následně i distribuovala. Dokonce existovala možnost, aby čtenáři platili 

předplatné právě publikacemi, jež tímto Čechoslovák vykupoval pro další potřeby 

Knižní služby.  

             Co se redakce týče, pro potřeby komunikace se čtenáři fungovala řada 

rubrik. Osud tištěného Čechoslováka, Rok tištěného Čechoslováka a Jak si stojíme – 

tyto přinášely informace o finanční situaci redakce. Jak již bylo řečeno, existence 

Čechoslováka se ze značné části opírala o čtenářské příspěvky. Na těchto řádcích 

                                                           
122 REDAKCE. Okno do světa. Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1954, IV/19. s. 2. 
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proto autoři, často přímo Josten, podávali zprávy o tom, kolik peněz došlo na tiskový 

fond Čechoslováka a jak je s tímto obnosem naloženo, kolik by bylo třeba získat pro 

zachování týdeníku atp. Často byla tato rubrika uvedena výraznými nadpisy typu 

„Černý rámeček“123, nebo „Nesvazujte nám ruce“124 a „Čtenáři rozhodují“125, čímž 

se redakce snažila zdůraznit význam publika pro chod tisku a motivovat jej k dalšímu 

přispění, pomoci se získáním nových předplatitelů v okruhu známých, a tak 

zabezpečit následující náklady. Nejednou týdeník na svých řádcích adresuje zlé 

jazyky, které tvrdily, že je Čechoslovák „žebráckou“ publikací.126 Ostatní záležitosti, 

které se netýkaly financí, redakce ventilovala buď v samostatných článcích, 

v Jostenových úvodnících, nebo od roku 1961 v pravidelné rubrice Listárna redakce. 

Rovněž čtenáři měli na stránkách týdeníku vymezen prostor k vyjádření názoru. 

Téměř každé číslo obsahuje dopisy od publika, někdy s redakčním komentářem, 

někdy bez reakce. Pro tyto účely byla zřízena Volná tribuna, i když bylo běžné 

narazit na dopisy i mimo tribunu.  

             Méně pravidelnými rubrikami, ale pro studium českého exilu velmi 

zajímavé, pak byly kolonky Pátrací služba a Seznam politických vězňů. První 

zmíněná byla určena pro potřeby exilu – čtenáři zasílali do redakce žádost o asistenci 

při hledání starých známých, kterým se rovněž podařilo uprchnout, a touto cestou 

doufali v opětovné navázání kontaktu. Seznam politických vězňů127 obsahoval výčet 

jmen lidí, kteří byli toho času vězněni v československých žalářích. Také sportu a 

spolkovým zprávám patřily v některých číslech vlastní rubriky, stejně jako 

aktualitám a událostem z exilových destinací (v sloupcích Obrazy z…, Pozdravy z… 

atp.). Jim věnovaný prostor však nebyl zdaleka tak rozsáhlý, jako tomu bylo u 

zpravodajských sloupků. Důraz tedy redakce jasně kladla na rubriky Zprávy 

z domova a z ciziny (a jejich variace).   

 

 

 

                                                           
123 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1959, XI/37. s. 4. 
124 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1959, XI/32. s. 4. 
125 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1957, IX/47. s. 4. 
126 např. Rok uprchlíků a čs. exil. Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1959, XI/42. s. 4. 
127 např. Čechoslovák v zahraničí. FCI, Londýn, 1952, IV/39. s. 4 nebo Čechoslovák v zahraničí. FCI, 
Londýn, 1952, IV/36. s. 4.  
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3.3.3     REDAKCE A DOPISOVATELÉ ČECHOSLOVÁKA V ZAHRANIČÍ      

 

             Stěžejní postavou redakce byl Josef Josten, který byl šéfredaktorem listů po 

celou dobu jejich existence. Přestože se v publikaci „Zapomenutý “nepřítel“ Jostef 

Josten“ tvrdí, že Čechoslovák žádnou redakční radu neměl128, vedle Jostena se 

v průběhu let prostřídalo ve vydavatelství několik osob – Jarmila Kracíková, J. Pavlů 

a Karel Zeman. Jako první z nich se na redakčním seznamu objevuje Jarmila 

Kracíková. Jedná se o stejnou ženu, která v roce 1950 přeložila Jostenovu publikaci 

„Československo žaluje“ z anglického jazyka, v němž kniha původně vyšla, do 

jazyka českého.129 Paní Kracíková stála v čele americké kanceláře týdeníku 

Čechoslovák se sídlem v Chicagu, později v Kalifornii. Informace o její práci pro 

americkou kancelář se objevují v roce 1953 a vytrácí se o pět let později, v roce 

1958.130 I tato autorka podává svědectví o nelehké situaci novinářů v exilu. 

Vlastními slovy popisuje poměry v Čechoslováku takto: „…anglický a český týdeník 

vychází už devět let s houževnatou pravidelností. Mnoho spolupracovníků odpadlo. 

Také jsem někdy sedala ke své práci neochotně, leckdy i na pochybách, stojí-li to 

všecko za to.“131 Nedlouho nato, od 15. května 1959 do 25. března 1960 byla vedle  

Jostena jako výkonný redaktor uváděna osoba J. Pavlů.132 Karel Zeman spravoval a 

řídil stránku Poslední zprávy Čechoslováka. Jak již tato práce zmínila, tyto zprávy se 

staly poprvé součástí Čechoslováka v květnu 1953 a listy opouští s posledním 

prosincovým číslem z let 1960.133 Již v průběhu roku 1955 se však zmínka „Řídí Dr. 

K. Zeman“ ze stránek Čechoslováka vytrácí a bylo by spekulativní z tohoto faktu 

odvodit, jestli to znamenalo konec spolupráce, či nikoli. Přestože listy často mluví o 

redakci v množném čísle, plné znění jmen těchto členů není známo. 

             Týdeník také externě spolupracoval s umělci, politiky, spisovateli a dalšími 

osobnostmi, jež pro Čechoslováka produkovaly články. Na základě vlastní analýzy 

bylo zaznamenáno na devadesát dva dopisovatelů z řad veřejně známých osob, jež 

s redakcí spolupracovaly.134 Je navíc více než pravděpodobné, že by se tento počet 

                                                           
128 POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý “nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. s 319. 
129 JOSTEN, Josef. Československo žaluje. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0386-7.  
130 hraničními čísly jsou V/16, 24. dubna 1953 – X/8 ze dne 21. listopadu 1958. 
131 KRACÍKOVÁ, Jarmila. Stojí to za to? Čechoslovák v zahraničí. FCI, Londýn, 1958, X/5. s. 3. 
132 Čechoslovák v zahraničí č. XI/19 – XII/12.  
133 Čechoslovák v zahraničí. Londýn: FCI, 1960, XII/48.   
134 viz kódovací arch této diplomové práce. 
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studiem dalších čísel navýšil. Řady literátů, umělců a dalších známých osobností 

zastupují jména jako Jaromír Měšťan, jenž byl v Čechoslováku zdaleka 

nejproduktivnějším dopisovatelem, Přemysl Pitter, Edmund Řehák, Egon Hostovský, 

Ladislav Radimský, Richard Srpen, Velen Fanderlík, Otakar Odložilík či Antonín 

Cekota a Karel Schwarzenberg. Co se československých politiků a diplomatů týče, 

svým perem se na stránky týdeníku zapsali Ján Papánek s Miroslavem Rašínem, dále 

Václav Hlavatý a Václav Majer, Ota Hora, Štefan Osuský, Petr Zenkl, Hubert Ripka, 

Vladimír Krajina, Jaroslav Stránský nebo Ladislav Feierabendl. Jednalo se o 

prominentní politiky. Několik z nich bylo členy Rady svobodného Československa - 

Zenkl, Krajina, Hora, Majer, Osuský, Stránský i Papánek.135 Je zajímavým faktem, 

s kolika osobnostmi se pojil Jostenův život ještě před Čechoslovákem. Václav Majer 

se podílel v roce 1938 na přípravě založení Národní strany práce,136 jejíž byl Josten 

členem. Jaroslav Stránský, syn zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského, byl 

vydavatelem Lidovek v době, kdy byl Josten v novinách zaměstnán.137 S Otou Horou 

a Vladimírem Krajinou společně pobývali v „Alaska house“ po útěku z ČSR.138   

                                                           
135 blíže viz RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci: historie Rady svobodného Československa: 
1949-1961. Praha: Academia, 2009.  
136 CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. I. díl. Praha: Libri, 1998. s. 424. 
137 CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. II. díl. Praha: Libri, 1998. s. 156. 
138 viz výše 3.1 Josef Josten, s. 19. 
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4     ANALÝZA TÝDENÍKU ČECHOSLOVÁK V ZAHRANIČÍ 

4.1     KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

 

             Jelikož tato práce si kladla za cíl analýzu a popis tematické agendy týdeníku 

Čechoslovák v zahraničí a vzhledem k celkovému počtu jednotlivých vydání tohoto 

média (celkem 770 edicí v rozmezí 16 let), byla jakožto nejvhodnější nástroj vybrána 

metoda kvantitativní obsahové analýzy.  

             Kvantitativní obsahová analýza „má tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje 

objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky… mohou 

být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech. Charakteristickým 

rysem kvantitativní obsahové analýzy je vysoká míra strukturovanosti, a s tím 

spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.“139 Kvantitativní obsahová analýza umožňuje 

zkoumat mediované obsahy na základě několika vybraných znaků. Tato metoda je 

především vhodná pro zpracování velkého množství mediálních sdělení, nejedná se o 

vhodný nástroj pro rozbor malého počtu dat. Veškeré kroky kvantitativní obsahové 

analýzy se musí řídit zřetelnými a předem jasně zformulovanými pravidly, jejichž 

přesné zakotvení je pro úspěšný výzkum zásadní. V případě nejasné formulace těchto 

pravidel by vyvstával prostor pro subjektivní interpretaci výsledků a tomu je 

v případě kvantitativní obsahové analýzy nezbytné se vyhnout.140 

 

 

 

 

                                                           
139 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 
s. 103. 
140 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. 
Praha: Karolinum, 2004. s. 29-30, rovněž DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: 
příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. s. 168-169 
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4.2     VYMEZENÍ OBLASTI VÝZKUMU, DEFINICE KÓDOVACÍCH 

JEDNOTEK  

 

             Oblastí tohoto výzkumu je týdeník Čechoslovák v zahraničí. Momentálně je 

dostupných celkem 770 jednotlivých edicí tohoto periodika, které vycházely mezi 

lety 1951 - 1967. Jelikož snahou této práce bylo popsat tematickou agendu týdeníku 

Čechoslovák v zahraničí, byl stanoven určitý počet týdeníků z celkového nákladu, a 

právě z nich byly generovány jednotlivé články, jež se staly předmětem analýzy. 

Vytyčený cíl byl objem minimálně 15% z celkového počtu vydaných čísel 

Čechoslováka v zahraničí, tj. 118 jednotlivých výtisků. Toto číslo se poté navýšilo na 

finální sumu 128 edic. Pro zvolení těchto 128 čísel byla určena metoda prostého 

náhodného výběru, skrze kterou lze vytvořit reprezentativní volbu souboru, jenž je 

předmětem zkoumání, jelikož se jedná o „takový výběr, ve kterém každý element 

populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán do vzorku.“141  Zároveň 

takový vzorek „reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace.“142 Přes 

její nesporné výhody však metoda náhodného výběru zná i své úskalí - 

reprezentativnost a velikost vybraného vzorku jdou ruku v ruce. Čím větší je vzorek, 

tím „se rozdíl mezi strukturou populace a vzorku zmenšuje.“143 I přes tuto slabinu se 

však metoda náhodného výběru zdála jako nejvhodnější nástroj pro výběr vzorku.144 

Na tomto základě byly skrze nástroj náhodného výběru RANDBETWEEN programu 

Microsoft Excel 2010 vygenerovány jednotlivé edice Čechoslováka v zahraničí, ze 

kterých se selektovaly články určené k rozboru – kódovací jednotky.  

             Z důvodu obrovského množství informací, které se v týdeníku Čechoslovák 

v zahraničí za mnohá léta praxe vyskytují, bylo nezbytně nutné vytvořit užší selekci 

dat, jež by byla zpracovatelná, ale přesto by měla vypovídající hodnotu o obsahu a 

názorovém přesvědčení tohoto periodika a byla by též porovnatelná v čase. Jelikož 

jednotlivé zpravodajské rubriky, jako např. Československo, Zprávy z ciziny nebo 

Okno do světa, v sobě nesly (povětšinou) krátké zprávy informačního rázu, bez 

                                                           
141 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2000. s. 97.  
142 Tamtéž, s. 98.  
143 Tamtéž, s. 97. 
144 Více o metodě náhodného výběru viz Kapitola 5: Kolik vran musíme pozorovat? in DISMAN, 
Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 
s. 92-117.  
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názorového postoje redakce145, navíc tematicky jednostranně ohraničené, byly tyto 

vyřazeny, stejně jako redakční vzkazy146, inzerce a krátké noticky a fleše – zkrátka 

zprávy sloužící pouze k oznámení nějakého údaje - bez autorského stanoviska. 

Veškerý typ těchto zpráv navíc nemusel být stabilní součástí Čechoslováka 

v dlouhodobém měřítku a následná analýza by mohla být zkreslující. Jaký typ obsahu 

se tedy stal kódovací jednotkou? Kódovací jednotkou byly veškeré samostatné 

zpravodajské či publicistické články týdeníku Čechoslovák v zahraničí, jež byly 

jasně názorově a tematicky ohraničené – téma, kterým se zaobíraly, bylo zřetelně 

formulované a uchopitelné, odrážel se v něm názor autora a tyto texty byly uvedeny 

titulkem. Současně s těmito články byly ke studiu připuštěny i čtenářské dopisy, 

pokud splňovaly stejná, výše zmíněná kritéria. Jelikož i takto stanovený filtr vedl 

k nepřebernému a nepřehlednému množství dat, došlo k vytyčení dalšího kritéria – 

veškeré články musely vykazovat rozsah alespoň 300 znaků bez mezer s tím, že 

horní limit určen nebyl. Zprávy, které nesplňovaly tato kritéria, k analýze připuštěny 

nebyly, stejně jako veškerý obsah pravidelných rubrik. Takto stanovené měřítko 

splnilo na 1702 jednotlivých článků z vybraných 128 čísel týdeníku Čechoslovák 

v zahraničí s časovým rozmezím 29. března 1951 – 14. září 1967.  

 

4.3     HODNOTY PROMĚNNÝCH 

 

             Pro stanovení hodnot jednotlivých proměnných se vycházelo z několika 

hledisek – byla sledována formální stránka vybraných článků, autorství a pak také 

samozřejmě samotný obsah, respektive témata, kterými se články zaobíraly.    

             Co se formální stránky týče, zkoumaly se u kódovacích jednotek následující 

proměnné – 1) Rozsah článku, 2) Číslo stránky, na které se patřičný text nachází a 

také informace o tom, doprovází-li článek nějaký grafický prvek 3) Ilustrace. Rozsah 

                                                           
145 Sice lze již samotnou publikaci informace považovat jistě za redakční názor, pro potřeby této práce 
se však tímto nelze zabývat. 
146 Ne všechny redakční zprávy byly automaticky vyřazeny – pouze ty, které obsahují pouze 
informace ohledně nákladu, výzvy k zaplacení předplatného, oznámení prázdnin atp. Mnoho 
redakčních vzkazů ale vysvětlovalo a obhajovalo stanoviska redakce (např. ohledně již publikovaných 
článků), či jinak vyjadřovalo názory redakce na aktuální události – a právě ty se ve výzkumu také 
nachází.  



38 
 

má výpovědní vlastnost sám o sobě – je uváděn v počtu znaků bez mezer, díky 

čemuž lze snadno a na první pohled rozeznat, kolik pozornosti věnoval Čechoslovák 

každému článku (a jejich sečtením ve finále tématu) zvlášť. Číslo stránky uvádí, na 

kolikátém listě se jednotlivé jednotky nacházejí. Hodnota každého kódu odpovídá 

číslu stránky. Přestože tato informace neovlivňuje samotný rozsah článku, jistou 

výpovědní hodnotu jistě má - vzhledem k tomu, že titulní strany listů bývají nositeli 

těch nejdůležitějších zpráv. Konečně ilustrace vizuálně přitahuje pozornost čtenářů 

k článku, z toho důvodu se zjišťuje její přítomnost ve formě ano - ne.  Další 

náležitosti článků byly zjišťovány skrze následující proměnné: 4) Datum a 5) žánr 

článku. Proměnná datum zjišťovala den vydání článku, díky čemuž je možné 

následně zobrazit výsledky výzkumu v čase. Tento údaj se uváděl ve formátu DD-

MM-RR. Žánr článku rovněž prozrazuje svoji hodnotu vlastním názvem – tato 

proměnná hodnotila, v jakém stylu je článek napsán. Zdali se jedná o úvodník, 

zprávu, oznámení, komentář/analýzu, reportáž, esej, sloupek, recenzi, dopis, 

vyprávění nebo o jiný žánr. Výzkum také zjišťoval původce článku skrze proměnnou 

6) Autor, který buď nebyl uveden, byl podepsán zkratkou/iniciály/redakcí, jednalo se 

o Josefa Jostena nebo čtenáře. Také byla možnost, že články byly přejaté z jiného 

periodika (západního, exilového) či organizace, nebo článek pocházel z periodika 

československého (Rudé právo, Lidové noviny po roce 1948, listy ÚV KSČ a jiné). 

             Zbývá představit poslední proměnnou, kterou je 7) Hlavní téma. Jelikož 

právě tato proměnná má naprosto zásadní význam pro splnění cíle této diplomové 

práce, náleží jí také patřičná pozornost ve formě samostatné podkapitoly.  

 

4.3.1     HODNOTY PROMĚNNÉ „HLAVNÍ TÉMA“ 
 

             Proměnná „Hlavní téma“ zjišťovala, co bylo ústředním předmětem 

jednotlivých článků. Hodnota této proměnné mohla nabývat až čtyřiceti čtyř různých 

vlastností, jejichž podoba byla stanovena na základě studia sekundární literatury o 

problematice doby a také skrze realizaci pilotního výzkumu týdeníku Čechoslovák. 

Veškerá témata je pak možné rozřadit do celkem pěti okruhů, kterými jsou exil, 

Československo, Sovětský svaz, mezinárodní scéna a různé. Jejich znění bude  
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4.3.1.1     EXIL  

 

             Do kategorie Exil tematicky náleží celkem dvanáct okruhů a všechny se 

týkají československého exilu z doby třetího odboje. Tou první je 1) RSČ – ty 

zprávy, jejichž ústřední motiv se dotýkal RSČ, byly zařazeny právě do této kategorie. 

Následuje širší skupina 2) ostatní exilová sdružení a organizace/politické aktivity 

exilu – ať už se jednalo o RSE, AFCR a ostatní exilová sdružení, politické aktivity 

jednotlivých Čechoslováků, či jejich snahy o občanskou a politickou aktivizaci, 

zprávy nesoucí takový obsah patřily do tohoto oddílu. Následující tři hodnoty se 

věnují životu běžných exulantů ve světě. Okruh 3) útěk do exilu a situace 

v uprchlických táborech patřil zprávám o úniku osob do exilu a vyprávění o 

podmínkách v uprchlických táborech. Důležité je podotknout, že sem patří skutečně 

jen zážitky a zkušenosti exulantů s útěkem a pobytem v uprchlických táborech a také 

popis životních podmínek v těchto zařízeních, nikoli samotné poměry na čs. 

pohraničí – těm je určena jiná proměnná. Zprávy s označením 4) život v exilu 

popisují jak subjektivní zkušenosti exulantů se životem v zahraničí, tak obecné 

existenční podmínky v nových domovech. Významné zážitky a úspěchy jednotlivců 

v exilu, které se vymykají běžné zkušenosti života v exilu (významné vystoupení, 

akademické či jiné ocenění atp.) určuje hodnota 5) úspěchy čs. exulantů ve světě. 

Další dvě kategorie hodnotí činnost, potažmo samotnou existenci exilové populace - 

6) kritika exilové činnosti pražským režimem zahrnuje všechny zprávy, ve kterých se 

československý (případně sovětský) režim kriticky vyjadřuje na adresu exilu a 7) 

podpora exilové činnosti západními státy a jejich představiteli naopak vyjadřuje 

podporu, či nějakou míru sympatie, kterou se exilové činnosti dostalo ze strany 

západu. Případy dobrovolných návratů do vlasti, či dobrovolné emigrace 

zahraničních osob na území ČSR se nalézají ve skupině 8) návrat exulantů zpět do 

ČSR/cizinci hledající azyl v ČSR.  Dalo by se říci, že žádné články vycházející na 

stránkách Čechoslováka nebyly nekritické vůči politické situaci doma, ale v případě, 

že obsah textu se věnoval pouze a jenom kritice a výčtu nekalých aktivit 

komunistické strany, byly takové články ohodnoceny číslem 9) kritika pražského 

režimu exilem. Okruh 10) čs. politické strany a politici v exilu klasifikoval ty články, 

které se zabývaly politickými stranami a československými politiky v exilu. Politický 

mandát těchto stran a osob musel vycházet již z tradice ČSR, nově vzniklé exilové 
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politické organizace jsou umístěny v prvních dvou kategoriích. Také sem nespadají 

politické neshody mezi případnými stranami a politiky, jelikož tyto patří do okruhu 

11) roztříštěnost čs. exilu, který označuje všechny články mluvící o politické i 

národnostní nejednotě čs. exilu. Tematický okruh exilu zakončuje kategorie 12) čs. 

vojáci v exilu, která je společným jmenovatelem všech článků, jež se věnují 

problematice československých vojáků v exilu po roce 1948. 

 

4.3.1.2     ČESKOSLOVENSKO 

 

            Skupina Československo zahrnuje veškeré články, které se zaobíraly 

problematikou ČSR – především, avšak nikoli výlučně, z doby poúnorové. První 

v pořadí tematických okruhů jsou 13) soudní procesy s občany ČSR/vězení/pracovní 

tábory. Sem spadaly ty texty, které popisovaly politické procesy s obyvateli 

Československa – s civilisty i veřejně činnými osobnostmi, jakými jsou např. politici 

či armádní důstojníci. Jediná výjimka se vztahuje na členy komunistické strany, kteří 

patří do jiné kategorie. Dále sem patří popis podmínek v pracovních táborech a 

vězení, nebo také zprávy zaznamenávající popravy. Ve stejném duchu se nese 

následující kategorie 14) soudní procesy s cizinci na území ČSR. V tomto případě 

jsou však protagonisté článků občany cizích zemí. Soudní procesy s příslušníky 

komunistické strany, odstranění těchto osob z oficiálních funkcí a průběh stranických 

čistek, soudů a poprav komunistů se nacházejí ve skupině 15) soudní procesy 

se členy KS/čistky uvnitř strany. Další v pořadí tematických okruhů následuje 16) 

propaganda a cenzura, kde byly umístěny články zabývající se československým 

tiskem, státní cenzurou a propagandou. Dosti rozsáhlou kategorií je pak číslo 17) 

každodenní život v ČSR. Do této skupiny se řadí veškeré články, které popisují 

zkušenosti a prožitky československého lidu z éry bolševismu.  Dále se sem řadí 

popis prostředí a změn, kterými československý kraj a města v této době procházela - 

tedy cokoliv od způsobu, jakým lidé pociťovali nedostatek zboží a jak snášeli příkoří 

režimu po to, jak městské budovy chátraly (nebo byly později renovovány) a pole 

ležela ladem – zkrátka do tohoto okruhu náležely zážitky dotýkající se 

československých občanů, jejich životů a české krajiny. Zprávy zabývající se vnitřní 
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strukturou komunistické strany a jejím fungováním, rozhodnutími, jež učinil ÚV 

KSČ a státními organizacemi nalezly místo v okruhu 18) vnitrostátní politika 

země/KS/státní organizace. Následující kategorie popisuje situaci kolem 19) 

hospodářství ČSR. Tento soubor reprezentuje širokou jednotku od zemědělství, 

energetiky a hutnictví po centrálně plánovaný systém ekonomiky. Spadá sem rovněž 

měnová reforma a s ní související popis inflace. Z hospodářské kategorie byly vyňaty 

články o strojním průmyslu, které se týkaly zbrojení a armády. Jakékoliv texty o 

přípravě československé armádní techniky a vojsku jako takovém jsou umístěny v 

kategorii 20) armáda a zbrojení ČSR. Kategorie 21) národnostní menšiny na území 

ČSR v sobě nese články o národnostních menšinách147, které dříve obývaly 

československá území a vztahy těchto menšin k lidu českému a slovenskému 

v kontextu tehdejší doby, vč. křivd, které tyto menšiny pociťovaly po jejich nuceném 

vystěhování v poválečné době a nároky, které si tyto menšiny kladly na svoji dřívější 

domovinu.  Texty o situaci na československém pohraničí, popis hraničních kontrol a 

peripetií s vycestováním na západ byly seskupeny do okruhu 22) pohraničí 

ČSR/cestování na západ a hraniční kontroly. Články, jejichž tématem byly vztahy 

napříč zeměmi východního bloku, reprezentuje skupina 23) zahraniční vztah zemí 

východního bloku. Naopak postoj ČSR k zemím, které se nacházely mimo dosah 

železné opony, jejich vzájemný vztah a komunikaci zobrazuje kategorie 24) 

zahraniční vztah ČSR a ostatních zemí. Ty jednotky, jejichž ústředním námětem byly 

události pojící se k vítěznému únoru, byly označeny číslem 25) únor 1948. 

Následující kategorie lehce přesahuje územní hranici ČSR, neboť znázorňuje 26) 

státní čs. svátky. Vánoční svátky i výročí založení Československa, ať už se slavilo 

v Praze či třeba v Londýně, bylo zastřešeno touto skupinou. Vedle státních svátků 

byly touto hodnotou označeny i články o Masarykovi a Benešovi, vzhledem k tomu, 

nakolik jsou jejich postavy spjaty s historií Československa. Skupinu článků o ČSR 

posléze završuje kategorie 27) stávky a protesty proti režimu. Touto hodnotou jsou 

označeny texty pojednávající o protistátních aktivitách, podzemním odboji, 

protestních akcích a pochodech, o stávkách a jiných formách odporu, které vůči 

režimu mohli lidé vyjádřit. Opět i v tomto případě se sem řadily i články o 

protestních akcích za hranicemi ČSR.  

 
                                                           
147 převážně se jedná o německé menšiny 
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4.3.1.3     SOVĚTSKÝ SVAZ  

 

             Okruh článků o Sovětském svazu je méně početný, než všechny ostatní, a to 

z toho důvodu, že se pozornost Čechoslováka nesoustředila ani tak na moskevské 

události, jakožto na ty československé či exilové. Nicméně i zde se nachází několik 

hodnot proměnné „Hlavní téma“. Na úvod se jedná o 28) zahraniční vztah SSSR a 

zemí mimo satelit. Pakliže zprávy referovaly o Sovětském svazu a jeho 

diplomatických stycích s jakýmkoli státem nejsoucím v přímém sevření sovětského 

bloku, byly označeny právě touto hodnotou. Další skupinou byly veškeré články o 

sovětském hospodářství, které jsou označeny hodnotou 30) hospodářství SSSR. 

Následující skupina nese název 31) vnitrostátní politika SSSR. Tato kategorie náleží 

textům o vnitropolitické situaci Sovětského svazu, státních organizacích a také o 

KSSS a její činnosti. Tematický okruh o SSSR pak uzavírá kategorie 32) soudní 

procesy s občany východního bloku. Tato kategorie se nevztahuje pouze na občany 

Sovětského svazu, ale také na občany všech ostatních zemí za železnou oponou, 

stejně jako na příslušníky západních států, kteří byli souzeni na území východního 

bloku.148 Články s touto hodnotou se nezabývají pouze soudními procesy, ale také 

podmínkami v pracovních táborech a ve věznicích či popravami zajatých vězňů.  

 

4.3.1.4     MEZINÁRODNÍ SCÉNA 

 

             Předposlední tematickou skupinou je Mezinárodní scéna. Tu otevírají dvě 

hodnoty, jež označují zásadní historické události moderní doby, a to 33) první 

světová válka a 34) druhá světová válka. Jejich součástí jsou také veškeré okolnosti, 

jež se ke světovým válkám pojí, které je předcházely a následovaly po jejich 

skončení. V případě druhé světové války tedy i Mnichovská dohoda a Marshallův 

plán.149 Články, jež se zaobíraly aktuálním stavem válečných konfliktů předmětné 

doby, byly označeny hodnotou 35) vojenské konflikty. Sem spadaly nejen konflikty 

                                                           
148 S výjimkou československých státních příslušníků, jimž náleží hodnota 13 a soudních procesů 
s cizinci na území ČSR, kteří spadají pod hodnotu 14. 
149 Problematika národnostních menšin v Československu sem nespadá, té náleží hodnota 21. 
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samotné, ale také závody v jaderném zbrojení. Následující hodnota nese název 36) 

mezinárodní politická scéna a je společným jmenovatelem nejširší skupiny témat. 

Řadí se sem vnitrostátní politika jednotlivých zemí s vyloučením ČSR a SSSR, 

kterým náleží vlastní hodnoty 18 a 32, viz výše. Dále se také do tohoto celku počítá 

mezinárodní politická scéna - mezinárodní dohody, schůze, smlouvy, nabídky 

hospodářské výpomoci atp. Následující hodnota 37) mezinárodní organizace se 

rovněž zaobírá mezinárodní scénou, avšak skrze samotné organizace (např. OSN, 

IRO, Sokol). Jakákoliv činnost, kterou by se na základě usnesení těchto organizací 

rozhodly podniknout členské státy, by spadala do kategorie předchozí, v této rovině 

se skutečně jedná pouze o činnost daných organizací. Zprávám mapujících kroky 

tajných služeb patří hodnota 38) špionáž, která popisuje praktiky tajných agentů 

z dob studené války. Ostatním aspektům tohoto politického napětí však náleží 

samostatná hodnota 41) studená válka. Články, skrze jejichž obsah obyvatelé 

západního světa upozorňovali na hrozbu komunismu pro svobodný svět a vyzývali 

k znovunastolení demokracie v zemích východního bloku, jsou označeny hodnotou 

39) západní osobnosti odsuzující sovětský režim. Okruh mezinárodní scény poté 

uzavírají zprávy s označením 40) bývalé Rakousko-Uhersko, jejichž předmětem byla, 

jak název napovídá, zaniklá monarchie.  

 

4.3.1.5     RŮZNÉ 

 

             Tematická skupina různé reprezentuje několik hodnot proměnných, které 

zcela nezapadají do kategorií předchozích. První z nich jsou s číslem 29) světové 

osobnosti. Veškeré zprávy vyprávějící o významných osobnostech150, jejich životě, 

činům a zásluhám, se skrývají pod tímto číslem. Obsah zpráv s následujícími dvěma 

hodnotami prozrazuje samotný název. Jedná se o celky 42) sport a kultura a 43) 

náboženství. Co se první zmíněné kategorie týče, patří sem články o sportovních 

událostech a shromážděních všeho druhu, zprávy o spisovatelích, divadelních hrách, 

literatuře atd. Seznam hodnot v této kategorii pokračuje s číslem 44) redakce. Je 

pravda, že mnoho redakčních zpráv týdeníku Čechoslovák v zahraničí bylo 
                                                           
150 I v tomto případě je důležité brát na zřetel několik výjimek – osobnosti T. G. M. a E. Beneše již 
náležejí pod hodnotu 26 a spisovatelé a zprávy o nich spadají pod hodnotu 42. 
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z výzkumu vyloučeno na základě stanovených kritérií – jednalo se však pouze o ty 

texty, jež byly čistě sdělovacího rázu, např. vyzývaly publikum k odběru či zaplacení 

obdržených čísel. Články, kterými však redakce vyjadřoval stanovisko ke své 

činnosti, již vyšlým nebo chystaným textům, články ve kterých publikum s redakcí 

komunikovalo, články o aktivitách FCI a Josefa Jostena – ty všechny do výzkumu 

zařazeny byly. Zcela nakonec je nutné pojmenovat hodnotu 99) jiné, která značila 

veškeré texty nespadající svým obsahem do žádné z předchozích kategorií. A jsou to 

právě tyto zprávy, kterým náleží poslední hodnota proměnné „Hlavní téma“.  
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5.     VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

             Analýza tištěných článků týdeníku Čechoslovák v zahraničí si kladla za cíl 

objasnění tematické agendy tohoto periodika. Snahou bylo zachytit, jakými tématy se 

redakce zabývala, a jak se četnost těchto námětů měnila v průběhu sedmnácti let, kdy 

byl týdeník vydáván. Na základě povedeného pilotního výzkumu týdeníku 

Čechoslovák v zahraničí, a také studia problematiky předmětné doby, byly stanoveny 

následující hypotézy, jejichž platnost měl výzkum potvrdit: 

H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu 

nad tématy z prostředí mezinárodní scény. 

H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy 

z prostředí mezinárodní scény. 

H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a Československa 

zastoupena rovnoměrně.  

             S cílem poskytnout dodatečné informace se analýza zabývala i mapováním 

redakčního zpracování zkoumaných článků - o jaký žánr článku se jedná, jaký byl 

jeho rozsah, kdo byl autorem a případně zdali byl doprovázen ilustrací. Co se 

celkového výskytu jednotlivých tematických okruhů týče, nejvýrazněji byla 

zastoupena kategorie ČSR, tedy články o aktuálních událostech týkajících se 

Československa. Jak tvrdí ve svých publikacích rovněž Milada Polišenská a také 

kolektiv autorů kolem Lucie Formanové, jádrem obsahu celého týdeníku bylo 

aktuální zpravodajství z domova, což se promítá i do skladby zkoumaných článků – 

s velkou převahou bylo nejčetnějším tematickým okruhem Československo s 40 % 

z celkového objemu článků. Poté následoval exil s 25 %, dále byly v závěsu 

kategorie různé a mezinárodní scéna. První jmenovaná čítá 18 %, druhá 14 %. 

Skutečně málo se redakce zaobírala událostmi čistě z prostředí Sovětského svazu, 

jelikož ty představují nejméně početně zastoupený okruh se sotva 2 %.  
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Zastoupení jednotlivých tematických okruhů (N = 1702) 

 

             Jelikož týdeník vycházel po relativně dlouhou dobu sedmnácti let, nabízela 

se otázka, nakolik se zastoupení jednotlivých tematických okruhů měnilo v průběhu 

této doby. Časový úsek 1951 – 1967, kdy Čechoslovák v zahraničí vycházel, se 

rozdělil na dvě časová období, a to 50. a 60. let. Do prvního období, tedy rozmezí let 

1951 – 1959, spadá celkem 934 kódovaných článků, do druhého osmiletí z let 1960 – 

1967 jich posléze náleží 768. Rozdíl v kvantitě mezi těmito dvěma obdobími je dán 

především faktem, že první časový úsek je o jeden celý vydavatelský rok delší. Také 

s blížícím se koncem produkce se namísto původních 6 stránek vyskytovala 

dvojstránková vydání, díky čemuž byl samozřejmě ochuzen i obsah týdeníku. 

             Výsledky ukázaly na relativně konstantní tendenci redakce v nastolování 

tematické agendy.151 Všechny kategorie průběžně nabývají a ztrácejí početní 

zastoupení a tento stav se mění každým rokem, nicméně kvantitativně je téměř vždy 

dominantní tematika ČSR. Jediné období, ve kterém byly články o Československu 

kdy početně překonány, byly roky 1951 a 1954. O tuto změnu se postaral 

československý exil. Kromě tohoto vychýlení si ČSR zachovává v Čechoslováku 

prvenství po celou dobu s tím, že vrcholu tento tematický okruh dosáhl v roce 1955. 

Nejvýraznějším výkyvem z celého období prošla druhá nejpočetnější kategorie – 

                                                           
151 Proměnlivá tendence, která lze vidět v grafu, může být způsobena selekcí náhodného výběru. Např. 
z let 1957, 1959 a 1961 bylo vybráno méně týdeníků, než z let 1958, 1960 a 1963. Tím pádem vzniká 
i nerovnost v zastoupených článcích, první skupina let nutně poskytne méně článků, než skupina 
druhá. Nicméně problematika Československa jasně četnosti výskytu vévodí. 
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exil. Tato skupina po svém vrcholu v roce 1954, kde zaznamenala 58 jednotek, zažila 

strmý pád dolů. Po třech letech se s počtem 12 článků popadla o celých 80 % níže. 

Od této doby dále již exil nedostal tolik pozornosti, jako tomu bylo v roce 1954. 

Tematický okruh „různé“, třetí celkově nejpočetnější, dokonce exil tři krát překonal 

– v letech 1957, 1961 a 1963 a také články o mezinárodní scéně zaznamenaly vcelku 

dvakrát výkyv ze standardní situace – v roce 1957 a 1959 byly druhým nejčastějším 

námětem v týdeníku Čechoslovák, jinak jim náleží až čtvrté pořadí v četnosti.    

Celkové zastoupení jednotlivých tematických okruhů v čase (N = 1702) 

 

 

5.1     TEMATICKÁ AGENDA TÝDENÍKU ČECHOSLOVÁK V ZAHRANIČÍ 

5.1.1     EXIL 

 

             Zdaleka nejpočetněji zastoupeným tématem v celém tomto okruhu je námět 

exilová sdružení a organizace, jehož výskyt je navíc konzistentní v obou dvou 

obdobích, jak po roce 1960, tak předtím. Dalo by se říci, že tato skupina měla jeden 

z nejširších záběrů ze všech témat, která byla zkoumána – spadaly sem veškeré 
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články o politické aktivizaci exilu, tedy činnost exilových sdružení, fondů a 

organizací a případně také soukromých osob, což může částečně vysvětlit takto 

početné zastoupení 112 jednotek. Opakovaně se objevují články o Rádiu Svobodná 

Evropa RSE (např. KJ152: 7, 82, 248, 1054, 1536, 1552), Americkém fondu pro 

československé uprchlíky AFCR (KJ: 286, 373, 671, 1670), exilových sdružení 

Sokola (KJ: 120, 149, 153, 299, 315, 344, 360, 398, 593, 626, 824, 1245, 1273), 

Shromáždění porobených evropských národů ACEN153 (887, 1152, 1452, 1641) a 

mnohých dalších. Kromě činnosti exilových sdružení do této kategorie náleží také 

další aktivity exilu - jsou zde např. započítány výsledky ankety Čechoslováka 

s názvem „Mínění“, kde se čtenáři i např. Miroslav Rašín vyjadřovali mimo jiné k 

otázce vedení čs. exilu (KJ: 106; 111, 116, 765). Zajímavá je také kampaň proti 

Tuzexu, skrze kterou redakce Čechoslováka burcovala exilovou veřejnost k bojkotu 

těchto služeb a exilová periodika k neotiskování tuzexové inzerce (KJ: 953, 972, 

1057). Legionářský spolek ČsOL a českoslovenští vojáci, kteří se v době třetího 

odboje účastnili bojů, pak měli pro svůj specifický charakter vlastní kategorii, 

oddělující je od ostatních spolků a sdružení. Článků s touto tematickou bylo celkem 

24 – 15 v prvním a 9 v pozdějším časovém úseku. Četným námětem jsou zde 

vyprávění o zkušenostech z boje v Indočíně a osobní příběhy vojáků, kteří se této 

války zúčastnili (KJ: 51, 192, 224, 244, 292, 309, 429), dále také výročí čs. legií a 

aktivity ČsOL. Další samostatnou kategorií, avšak s exilovými sdruženími spjata, 

byla RSČ. V souvislosti s radou se články vyskytovaly především v období do roku 

1960, do kterého spadá 21 článků z celkových 24. Tato tendence však patrně není 

dána nezájmem Čechoslováka o radu, ale pasivitou jejích představitelů v šedesátých 

letech. Není překvapením, že nejčastěji se v této otázce projednával rozkol vně rady 

(KJ: 157, 291, 303, 346, 352, 361, 382, 395, 396, 530 aj.), ale také zprávy ze 

zasedání a popis radních aktivit.  

             Jelikož se po Vítězném únoru do exilu odebrala řada významných politiků a 

vrcholných státních představitelů, neunikla jejich činnost pozornosti redakce. Avšak i 

v tomto případě, jako tomu bylo u RSČ, zaznamenaly články s touto tematikou 

citelný propad po roce 1960, což je pochopitelné vzhledem k faktu, že jen těžko lze 

uplatňovat politický mandát čtrnáct let od zvolení, navíc při všech problémech, které 
                                                           
152 KJ – kódovací jednotky. 
153 Dalo by se namítat, že ACEN nebylo československým exilovým sdružením, nicméně participace 
českých zástupců v tomto orgánu dovolila, aby se tato kategorie započítala do čs. exilových sdružení.  
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politici svými rozpory vně RSČ způsobili. Z celkem 14 článků, jež do této skupiny 

náležely, největší část referovala o sjezdech politických stran (KJ: 72, 428, 702, 858, 

1258, 1657). S politickými stranami v exilu a RSČ také samozřejmě souvisí téma 

nejednoty exilu. A jako tomu bylo u předchozích kategorií, i zde je zaznamenán 

propad ve výskytu této tematiky po roce 1960. Celková suma článků o rozdrobenosti 

exilu dosahuje výše 46 s tím, že do prvního období jich spadá 29, tedy dvě třetiny z 

celku. Jsou zde zachyceny jak neshody mezi různými uprchlickými generacemi (KJ: 

568, 896, 934, 1647), články vzývající k jednotě nebo naopak odsuzující tuto 

patovou situaci, ve které se exil ocitl (KJ: 219, 249, 518, 1261, 1670). Také se zde 

promítají neshody RSČ, např. i ohledně generála Lva Prchaly (KJ: 1323) nebo 

vyjádření nesouhlasu ohledně názorových stanovisek exilových periodik (KJ: 746, 

964, 956, 1470). 

             Druhé celkově nejpočetnější téma v okruhu exil popisuje život v exilu. 

Článků s touto tematikou bylo zaznamenáno celkem 57. Četnější výskyt se datuje 

rovněž v období let 1951- 1959 s poměrem 33:24. Textové jednotky v této kategorii 

referovaly o životních příbězích exulantů, ať už jde o všední dny či nevšední zážitky 

(KJ: 604, 638, 777, 1074, 1542) a také přinášely informace o životních podmínkách 

v exilových destinacích (KJ: 50, 56, 76, 487, 520, 521). Je dost možné, že úbytek 

článků s touto tematikou v období po roce 1960 způsobuje fakt, že touto dobou byla 

již většina exulantů pevně zabydlena, a tudíž nebyla poptávka po informacích o tom, 

jak se žije v Austrálii, jaké možnosti se nabízejí v Kanadě atp. Naproti běžným 

aktivitám jednotlivců v exilu pak stojí samostatná kategorie o úspěších 

československých obyvatel v exilu. Celkem 32 článků popisuje události, které 

zaznamenávají momenty, v nichž se českým exulantům povedlo dosáhnout něčeho 

významného. Namátkou je možné zmínit hudební vystoupení Rudolfa Firkušného a 

pěvecký koncert Marie Honkové (KJ: 996, 1307, 755), ve sportovním odvětví se zase 

činil Jaroslav Drobný, jež se stal mistrem Francie v tenisu (KJ: 8, 52, 70) a za službu 

lidskému pokolení byla oceněna Betka Papánková komisí 34. Mezinárodní ženské 

výstavy v New Yorku (KJ: 687). Podobná vyprávění o zásluhách exulantů se 

rozkládají na stránkách Čechoslováka zcela vyrovnaně – 16 článků v prvním období 

a dalších šestnáct v druhém.   
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             Třetí nečetnější skupinou za životem v exilu je pak se zastoupením 49 článků 

kategorie útěk do exilu. Tendence výskytu článků s touto tematikou je stabilní 

vzhledem k oběma časovým úsekům – 25 článků náleží do období před rokem 1960, 

24 do doby poté. V této skupině jsou často vylíčeny zprávy o průběhu útěku (KJ: 30, 

36, 166, 1011, 1130, 1438). Nechybí zde zpráva o pověstném vlaku svobody, který 

prorazil zábranu na kolejích a namísto Aše dojel až do Německa (KJ: 30)  a 

vyprávění diplomata Maiera z Teheránu, který využil svůj diplomatický pas a 

emigroval do Londýna (KJ: 841, 846). Kromě napínavých příběhů o úniku jsou zde 

silně zastoupeny zprávy o uprchlických táborech, respektive v jakých podmínkách 

uprchlíci v těchto táborech přežívají. Nejčastěji jde o německou Valku (KJ: 197, 210, 

312, 579, 736, 790, 980). V souvislosti s uprchlickými tábory Čechoslovák také 

přináší důležité informace pro nově příchozí emigranty (KJ: 213, 247, 1585), výzvy 

na pomoc uprchlíkům (KJ: 1519, 1676) nebo zprávy o tom, že byl československým 

emigrantům odepřen azyl, či dokonce byli deportováni (KJ: 516, 1563, 1578). 

Nejenom zaječím úmyslům utečenců, ale také dobrovolnému návratu exulantů zpět 

do rodné vlasti se týdeník Čechoslovák věnuje, zejména pak v 50. letech, kam se 

datuje 8 z 12 takových článků. Kromě českých navrátilců jsou zde příběhy i cizinců, 

kteří podali žádost o azyl v ČSR.  

             Zbývající tři kategorie se zabývají postoji a názorovými stanovisky západní i 

východní části světa k českému exilu, stejně jako názorem exilu na totalitní režim ve 

východním bloku. Lidé ze západních zemí vyjadřovali exilu podporu a nabízeli slova 

útěchy celé populaci žijící mimo domov. Své sympatie a podporu exilu zde vyslovili 

Lord Vansittarta nebo také americký prezident Dwight Eisenhower. Naopak východ 

exulanty kritizoval a nazýval je zrádci. Rudé právo dokonce označilo RSE za 

špionážní organizaci (KJ: 1033), Jostena za člověka, co se snaží vykřesat jiskru 

z bláta, a aktivity exilu za zoufalý „nářek utečenců“ (KJ: 725). Prezident Novotný 

zase během cesty po USA v roce 1960 sdělil, že poúnoroví uprchlíci jsou pro 

československý lid vyřízení (KJ: 1038). Reprezentace těchto dvou témat je na 

stránkách Čechoslováka velmi vyrovnaná – celkem 13 článků exulanty a jejich 

činnost vyzdvihuje, naopak 16 článků haní. Vzhledem k tomu, že texty o aktivitách 

RSČ a exilových politiků na stránkách Čechoslováka zaznamenávají po roce 1960 

citelný úbytek v četnosti, není překvapením, že rovněž články vyjadřující podporu či 

nesouhlas s touto činností, mají v druhém časovém úseku výraznou sestupnou 



51 
 

tendenci. Naopak znatelný nárůst v 60. letech, kam z 34 článků s touto tematikou 

spadá více než 60%, registruje poslední téma celého okruhu - kritika režimu exilem. 

Bylo by mylné pokládat za to, že v jiných článcích není odsouzen pražský režim, 

naopak. Celý Čechoslovák je jedním velkým nesouhlasem s tím, co se dělo v rodné 

vlasti. Nicméně jsou zde i články, které se skládaly výhradně z této kritiky, např. 

ohledně Tuzexu (KJ: 948, 1087) a dalších praktik pražské vlády, také proti 

československým politikům či komunismu obecně.   

Zastoupení jednotlivých témat z okruhu „exil“ (N = 433)  

 

 

5.1.2     ČESKOSLOVENSKO 

 

             Nejpočetnější tematický okruh celého výzkumu se sluší započít nejpočetnější 

kategorií, kterou je se 151 články každodenní život v ČSR. Jedno jaké bylo zrovna 

časové období, tato tematika zůstala u redakce Čechoslováka populární systematicky 

po celou dobu vydávání týdeníku – 76 článků v době do roku 1960 a 75 po něm. 

Tyto články popisují každodenní chléb a sůl běžných občanů v době nadvlády 
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komunistické strany a také to, jak tito občané museli snášet příkoří, která jsou na 

nich páchána. Často jsou vyprávěny příběhy o dlouhých a úmorných pracovních 

dnech, které jsou však nutností pod hrozbou vězení (KJ: 68, 221). Články o 

nedostatku zboží jsou také běžným úkazem (KJ: 692, 780, 937), stejně jako texty o 

znárodněných podnicích a majetku nebo texty o chátrajících budovách. V 60. letech 

se vyskytují zprávy o stavbách, jejichž architektonickou strukturu přes deset let 

nikdo nekontroloval a nyní se rozpadají, tak jako Karlův most, jehož kritický stav se 

stal námětem článků v této analýze (KJ: 1515, 1561, 1594, 1617). Zprávy o 

aktualitách doby se rovněž nacházejí zde (černá kronika, události dne aj.), stejně jako 

se zde vyskytuje mnoho reportáží z návštěv Československa, převážně pak z Prahy 

(KJ: 127, 156, 1281, 1375, 1463, 1499, 1512). Hlavní metropole je vylíčena šedivě, 

jako smutný stín své dřívější slávy. Lidé vypadají utrápeně a ustrašeně, budovy jsou 

zašlé, obchody uzavřené.   

             Co do četnosti náleží druhé místo v okruhu témat vně ČSR článkům o 

vnitrostátní politice země. Zprávy o ÚV KSČ a komunistické straně obecně (KJ: 564, 

569, 594, 632, 646, 731, 762, 1638), o politicích, jejich projevech a jiných veřejných 

výstupech (KJ: 92, 393, 675, 689, 1465) - to lze nalézt v této kategorii. Stejně jako 

texty o státních institucích, jako např. mládežnické organizaci Pionýr a 

Československý svaz mládeže (KJ: 404, 1593), nebo články o státem pořádané 

Spartakiádě (KJ: 206, 252, 266, 997). Vcelku 86 článků je nositelem této 

problematiky a stejně jako v případě každodenního života, i vnitrostátní politika ČSR 

je na stránkách Čechoslováka rozprostřena vyrovnaně napříč dobou - 50. léta 

zastřešuje 42 článků, období pozdější dokonce 44, což značí lehký nárůst zájmu 

redakce o události na poli československé politiky. Velmi specifickou praxí 

domácího režimu pak byla propaganda, jíž proto náleží vlastní kategorie, ve které lze 

nalézt zprávy z Rudého práva, Práce, Literárních novin, Pravdy a dalších listů. (KJ: 

424, 563, 572, 1032, 1063). Zajímavými tématy jsou zde např. snahy domácího tisku 

zdiskreditovat charakter T. G. Masaryka (KJ: 353, 677, 797, 965), regulace domácí 

spisovatelské činnosti (KJ: 759, 1701, 1702) nebo očerňování církve (KJ: 1088, 

1202). Zdá se, že československý tisk byl pro redakci Čechoslováka vcelku 

důležitým tématem – 51 článků spadá do této kategorie a přitom se nejednalo o 

žádný sezónní trend. Toto téma si drželo velmi vyrovnanou linku, 27 celků se datuje 

do 50. let a 24 do let 60.  
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             Třetím nejfrekventovanějším tématem tohoto okruhu je se 73 články 

hospodářství ČSR. Nelze říci, že by se v 60. letech redakce o hospodářskou situaci 

země nezajímala, avšak v prvním časovém úseku je toto téma zastoupeno 44 články, 

zatímco druhé období jich čítá 29, z čehož lze vyvodit znatelný propad. Ten může 

být způsoben faktem, že mnoho článků se v této kategorii věnuje měnové reformě 

z roku 1953 (KJ: 108, 110, 126). Velmi výrazně se v těchto textech dále promítá 

dopad pětiletek na domácí ekonomiku, čili není překvapením, že se zde často propírá 

tristní situace v zemědělství (KJ: 321,406, 440, 441, 1514) a těžkém průmyslu (KJ: 

280, 456, 663, 696, 713). Mnoho článků se také věnuje snižování cen v ČSR či 

informacím o výkupních cenách (KJ: 557, 865, 968). Také jsou zde obecné statistiky, 

informace o exportu a importu apod. Co se v kategorii hospodářství však nenajde, 

jsou zprávy o zbrojním průmyslu, které se totiž skrývají ve vlastní kategorii armáda 

ČSR. Skrze Čechoslováka se dočítáme o tom, jak byly československé zbraně 

vyváženy do Sýrie, Egypta a Súdánu (KJ: 684, 892,1560) a také o budování 

raketových základen na území země (KJ: 661, 699). Samozřejmostí jsou i manévry 

československých vojenských jednotek a obecný stav vojsk. Toto téma však v 

redakci nebylo na pořadu dne nikterak často. Celkem 14 článků se věnuje 

problematice české armády, což není mnoho. V období po roce 1960 se navíc toto 

téma téměř vytrácí – pouhé 3 články jsou v tomto období zaznamenány. Tedy více 

než 70% této tematiky se datuje do 50. let.  

             Velmi výraznou a smutnou součástí československých dějin z období 

nadvlády komunistů jsou soudní procesy, které sloužily k likvidaci nepřátel režimu. 

Došlo k zaznamenání celkem 98 článků o soudních řízeních, avšak tento počet je 

rozdělen do tří kategorií na základě toho, proti komu jsou tyto tribunály vedeny. 

Nejpočetnější skupinou jsou procesy proti občanům Československa, o kterých 

referovalo 52 článků. 33 z nich přitom patří do období 50. let, jedná se tedy o více 

než 60% těchto článků. V textech se nacházejí zprávy o soudních přelíčeních či 

věznění řadových obyvatel, ale také politiků, vč. Jana Šrámka a Bohumila Laušmana 

(KJ: 336, 431, 715). Předmětem zájmu redakce Čechoslováka byla také situace 

uvězněného arcibiskupa Berana (KJ: 808, 815, 857, 1344, 1433), vzpomínky na oběti 

režimu, vč. Milady Horákové a Heliodora Píky (KJ: 47, 410, 847) či podmínky ve 

věznicích a pracovních táborech při uranových dolech (KJ: 337, 370, 1158, 1429). 

Články o procesech s cizinci byly méně početnou skupinou a zcela pochopitelně se 
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jejich výskyt omezil téměř výhradně na 50. léta – z 23 článků se 21 z nich datuje 

před rok 1960. Velmi se o tento počet zasloužil americký novinář William Nathan 

Oatis, který byl na počátku 50. letech v Praze zatčen a obviněn ze špionáže. Po jeho 

propuštění z vězení v roce 1953 však články o jeho osobě pokračovaly, jelikož se stal 

na základě svých necitlivých výroků o československém obyvatelstvu trnem v oku 

mnohých exulantů (KJ: 13, 31, 115, 172, 176, 191, 196, 258). Co se procesů týče, 

jsou poslední kategorií tribunály a popravy členů komunistické strany. Tyto případy 

byly rovněž náplní 23 článků, jako v předchozím případě, avšak jejich rozložení 

v čase bylo odlišné – toto téma bylo častějším námětem redakce po roce 1960, kam 

náleží 12 článků. Vyskytují se zde jak zprávy o zatčení komunistů (KJ: 732, 902, 

958), analýzy procesu s Rudolfem Slánským (KJ: 349, 554), informace o přelíčení 

s Rudolfem Barákem (KJ: 1185, 1189), zprávy o stranických čistkách (KJ: 27, 950, 

1309), tak i pozdější rehabilitace obětí vykonstruovaných komunistických procesů 

(KJ: 1304, 1329). 

             Pátou nejrozšířenější kategorií jsou zprávy o protestech proti režimu. Nyní je 

důležité upozornit, že tato vyjádření odporu se neomezují pouze na území ČSR, ale 

také na český exil. Protesty, stávky, demonstrace a jiné protistátní aktivity jsou 

náplní celkem 50 článků, z nichž 31, tedy 62 %, náleží do 50. let. Co se exilu týče, 

jsou zde zachyceny i zprávy o polických karikaturách, skrze které docházelo k 

vyjádření nesouhlasu s politickým režimem doma a jeho zesměšněním, např. 

Sputnik, Velká výzva a Tarantula (KJ: 704, 705 722, 809).  

             Námětem následujících dvou tematických okruhů jsou významné události, 

jež se pojí k československým dějinám. Tím prvním jsou státní svátky a výročí. 40 

článků - 24 v období 50. let, 16 poté – to je bilance tohoto tématu, tedy se znatelným 

četnostním propadem v období po roce 1960. Tak jako v případě stávek a protestů, i 

tato kategorie se uplatňuje na populaci v exilu, stejně jako na populaci doma. Zajisté 

nejčastěji se zde vyskytují zprávy o oslavách výročí založení ČSR (KJ: 32, 137, 270, 

283, 810, 914, 1044). Jelikož vznik Československa je nerozlučně spjat s osobami T. 

G. M. a Edvarda Beneše, byly také články o jejich osobách součástí této kategorie 

(KJ: 630, 673, 1222). Dr. Beneš se stal terčem mnohých slovních přestřelek mezi 

zástupci exilu, nakolik nesl podíl viny na únorových událostech z roku 1948, 

zejména pak v polovině 60. let (KJ: 1296, 1358, 1364, 1398). Tyto články, které 
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projednávaly účast Beneše na Vítězném únoru, však již náležely do jiného 

tematického celku, kterým byl únor 1948. V této kategorii se nalézá celkem 18 

článků a ty se zcela rovnoměrně po 9 článcích rozprostírají v obou časových 

obdobích. 

             Šestým nejvyskytovanějším tématem v československém okruhu byly 

zahraniční vztahy ČSR a zemí západního světa. Dohromady 38 článků rozebíralo 

diplomatické styky českých státníků se zahraničím – mohlo se jednat o 

reprezentativní cesty vrcholných politiků a diplomatů do cizích krajin (KJ: 900, 

1045), oficiální zahraniční návštěvy v Praze (KJ: 1042, 476), účast ČSR na 

mezinárodních výstavách (KJ: 879, 1326, 1479, 1685), diskuse o obchodních 

smlouvách s jinými státy (KJ: 1270, 1434) a o mnoho dalších témat, která se 

zahraniční politikou ČSR souvisí. V průběhu doby vydávání Čechoslováka se 

zastoupení těchto témat celkem razantně mění – zatímco do 50. let se datuje 14 

článků, v následujícím desetiletí jich je 24, téměř jednou tolik. Zahraniční politice 

ČSR vůči SSSR a ostatním zemím východního bloku se poté věnuje 17 dalších 

článků. Zde je situace opačná – většina z nich, celkem 10 článků, se totiž nachází 

v období 50. let. Tyto texty pojednávají nejčastěji o poradách a smlouvách mezi 

satelity (KJ: 329, 502, 752, 1631), o českých vládních delegacích (KJ: 1115, 1233) a 

naopak cestách zahraničních státníků do ČSR (KJ: 452, 1572).  

             Předposlední tematický okruh v této části se týká pohraničí země. Situace na 

československých hranicích je vykreslena dle standardu doby – články popisují 

hraniční pásma se strážnými věžemi a odstřelovači, ostnatým drátem atd. (KJ: 279, 

415, 852, 924). Jsou zde ale také kuriózní případy zpráv z pohraničí, kdy se např. 

rakouští hasiči vydali uhasit požár, nicméně byli vyhnáni českou hlídkou, neboť oheň 

byl na straně ČSR (KJ: 906), nebo když se jeden člen české pohraniční stráže rozhodl 

k útěku a usmrtil přitom svého kolegu (KJ: 1467, 1469). Je zde mj. možné nalézt i 

texty o cestování – jak probíhají hraniční kontroly, jaké jsou vlakové spoje na západ 

a jak probíhá udělení cestovního pasu.  

             Celý tematický okruh o ČSR následně uzavírá problematika národnostních 

menšin, zejména tedy sudetských Němců. Role, kterou sehráli v druhé světové válce, 

a posléze jejich násilný odsun z českých krajů způsobil mnoho nevyřešených sporů 

ve vztahu k Československu. Že toto téma zapustilo mezi zúčastněnými stranami 
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pevné kořeny a zůstalo aktuální po dlouhou dobu, potvrzuje i fakt, že nadpoloviční 

většina 17 článků (z celkových 33) se datuje do 60. let. Vyskytují se zde, zcela dle 

očekávání, nároky vznesené sudetskými Němci na odškodnění za jejich násilné 

odsunutí, prohlášení o platnosti Mnichovské dohody a tedy požadavky na postoupení 

českých území atp. Otázka sudetských Němců rozvířila i hladiny českého exilu, kdy 

Ferdinand Peroutka poskytl rozhovor německému novináři Hermannu W. 

Gaertnerovi, během kterého prohlásil, že vystěhování sudetských Němců bylo 

chybou a způsob odsunu byl hanebný. Tento rozhovor se pak objevil na stránkách 

německých listů a český exil měl pro tento Peroutkův názor velmi málo pochopení – 

Československý zahraniční ústav v exilu a jeden čtenář se od jeho výroků hlasitě 

distancovali, naopak Přemysl Pitter se k tomu stanovisku přiklonil (KJ: 552, 582, 

591). 

Zastoupení jednotlivých témat z okruhu „Československo“ (N = 689)  
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5.1.3     SOVĚTSKÝ SVAZ 

 

             Článků, které se věnovaly výhradně Sovětskému svazu a ostatním zemím 

východního bloku, se v týdeníku Čechoslovák v zahraničí mnoho nenašlo. Ze všech 

1702 jednotek se pouhých 30 z nich zabývá záležitostmi Moskvy. Nejvíce z nich, 

celkem 11, popisovalo vnitrostátní politický systém Sovětského svazu (KJ: 662, 

676), vč. vrcholných osobností komunistického režimu (KJ: 49, 565, 583) a likvidaci 

Stalinova kultu osobnosti (KJ: 542, 561). Časově se tyto články drží v ose 50. let, 

kam náleží 9 jednotek, tedy více než 80 %. Druhou nejčetnější tematickou skupinou 

v tomto okruhu jsou články o věznicích a pracovních táborech na sovětském území. 

5 z 9 článků jsou přitom úryvkem knihy „Jak žili a umírali sovětští otroci“ Dr. F. 

Poláka, kterou v roce 1960 Čechoslovák přinášel svým čtenářům jako seriál na 

pokračování (KJ: 963, 1007, 1021, 1037, 1052). Zahraniční vztah SSSR a zemí vně 

Sovětského svazu byl pak předmětem 8 článků, z nichž se 75 % datuje do 60. let. 

Diplomatické styky se západem (KJ: 1013, 1089, 1677) i angažování se Rusů na 

blízkém východě a v Africe (KJ: 607, 1031) jsou očekávaným námětem této 

kategorie. Konečně dva články se věnují sovětskému hospodářství – do každého 

desetiletí se datuje jeden a oba dva referují o velice špatném stavu sovětské 

ekonomiky. První z nich zmiňuje řešení ve formě sedmiletky (KJ: 645), druhý je 

čistou kritikou hospodářské situace SSSR ústy Petera Simple z The Daily Telegraph 

(KJ: 1358). 

Zastoupení jednotlivých témat z okruhu „SSSR“ (N = 32)              
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5.1.4     MEZINÁRODNÍ SCÉNA  

 

             Na poli mezinárodních událostí je nejfrekventovanějším tématem 

problematika mezinárodní politiky a vnitrostátní politiky zahraničních států. 

Dohromady 49 článků se v této kategorii vyskytuje a 67 % z nich pak v období mezi 

roky 1951 – 1959. Častým námětem jsou události mezinárodních smluv, schůzí a 

porad jak mezi západními velmocemi, tak s účastí Sovětského svazu, kde se 

projednávaly mj. i otázky osvobození porobených národů (KJ: 175, 418, 419, 455, 

641, 845, 928). Také aktuální dění ve vnitrostátní politice svobodných států se řadí 

do tohoto okruhu. Velká Británie, kroky příslušníků britské královské rodiny a 

politiků (KJ: 60, 158, 468,1055), Západní Německo a vládní strategie Konrada 

Adenauera či výstupy jiných státníků (KJ: 122, 955, 1272), vnitrostátní záležitosti 

Francie (KJ: 751, 1624), USA (KJ: 872, 999) i států blízkého východu jsou náplní 

článků v tomto celku. Mezinárodní politickou scénou se rovněž zabývá následující 

kategorie o organizacích s mezinárodním dosahem, kam spadá dalších 30 článků. 

Tak jako v případě předchozím, i zde je tento námět hojněji zastoupen v 50. letech 

s 19 jednotkami. Na nejvyšší mezinárodní úrovni se zde objevují zprávy ze zasedání 

OSN, případně zprávy o zástupcích této organizace (KJ: 80, 186, 228, 437, 1024, 

1145), ale také informace o Sokolu a sdružení YMCA ve světě, kongresu PEN nebo 

světovém sjezdu politických stran.  

             Druhým nejčetnějším tématem s mezinárodním dosahem byly na stránkách 

Čechoslováka události spojené s druhou světovou válkou, jež se staly motivem 47 

článků. Zastoupení této tematiky se časem nikterak neměnilo, naopak téma zůstalo 

aktuální s konzistentním výskytem v průběhu let. Řadí se sem vzpomínky na 

válečnou vřavu, např. z fronty u Dunkerku (KJ: 367, 903, 1275), na slovenské 

národní povstání z roku 1944 (KJ: 882, 1149) nebo Mnichovskou dohodu, vč. 

analýzy této události (KJ: 803, 831, 1035,1043, 1171, 1601) a na mnoho dalších 

událostí, které se pojí s dějinami druhé světové války. Naproti tomu první světová 

válka se promítá do obsahu pouhých 5 článků, navíc výlučně z doby 50. let. 

             Následující tři tematické okruhy se týkají velmi specifického charakteru 

doby poválečné - studené války. Nejpočetnější je skupina článků o špionážních 

akcích a únosech, o kterých informuje celkem 43 jednotek. 60 % z nich, tedy 26 
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celků, spadá do období před rokem 1960. Mezi zprávami se vyskytují převážně 

články o československé tajné službě a jejích agentech na západě (KJ: 160, 246, 363, 

659, 1005, 1115), nicméně i sovětská špionáž a kontrašpionáž ze západu je 

v Čechoslováku zobrazena, např. skrze případ soudu s agentem B. N. Stašynským. 

Články se rovněž zabývají únosem a následným osudem Bohumila Laušmana (KJ: 

342, 351, 654), podvratnou činností namířené proti exilovým sdružením, např. 

vydáváním falzifikátů exilových periodik (KJ: 549, 609, 789). Také jsou zde 

popsány travičské aféry, mj. proti personálu RSE v Mnichově (KJ: 644, 916). Další 

v pořadí jsou s 23 články vojenské konflikty poválečné doby. Atomové zbrojení a 

hrozba atomové války (KJ: 340, 1121) nebo vojenské zásahy v koloniích i 

svobodných zemích na blízkém východě, v Asii a Africe (KJ: 450, 771, 1026, 1595) 

jsou součástí tohoto celku. Na rozdíl od špionáže, tematika vojenských konfliktů 

převažovala v období po roce 1960. Diference však není až tolik výrazná – 10 článků 

patří do 50. let, 13 do let 60. Kde však citelný rozdíl nastal, byly ostatní aspekty 

studené války, vč. vesmírného závodu (KJ: 706, 1562), které představovaly dalších 

14 článků. Většina z nich, více než 70 %, je situovaná do 50. let.   

             Je více než očividné, že vztahy mezi západem a východem byly v poválečné 

době napjaté. Články, jež přímo formulovaly nesouhlasná stanoviska západních 

velmocí, jejich reprezentantů, politiků či veřejně známých osob s děním za železnou 

oponou, či přímo tato dění odsuzovaly a dovolávaly se znovunastolení demokracie v 

satelitních zemích, proto nejsou nečekaným námětem týdeníku Čechoslovák. 28 

článků vyrovnaně pokrývá oba časové úseky – 15 v období 1960 – 1967 a 13 zase 

předtím. Nesouhlas s komunistickou politikou vyjádřili např. americký prezident 

Eisenhower, novinářka Dorothy Thompsonová, britský diplomat Bruce Lockhart, 

Lord Birdwood i papež Pavel VI (KJ: 584, 9, 655, 544, 1549). 

             Poslední kategorie tematického okruhu mezinárodní scény se týká bývalého 

Rakousko – Uherska, respektive pozůstalých šlechtických rodin z bývalého 

království. 6 článků informuje o osudech Otty Habsburského a jeho rodiny nebo 

klanu Lobkowicz. 
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Zastoupení jednotlivých témat z okruhu „Mezinárodní scéna“ (N = 268) 

 

 

5.1.5     RŮZNÉ  

 

             V této části se nachází posledních pět tematických celků, jež spolu nijak 

zvlášť nesouvisí, avšak z nějakého důvodu nebylo možné je zařadit do kategorií 

předchozích. Velice hojně je se 123 články zastoupen sport a kultura, což jsou 

témata, která navíc zůstala konzistentní v obou zkoumaných obdobích – 67 článků je 

možné začlenit do 50. let a 57 do následující dekády. Mezi články lze nalézt jak 

sportovní zpravodajství a analýzy sportovních událostí od výsledků fotbalového 

utkání S. K. Slavia Melbourne po Olympijské hry (KJ: 150, 75, 954). Z kulturního 

světa zde jsou recenze knih a uměleckých výstav, úryvky vybraných děl, informace 

z divadelní a hudební scény, profily známých umělců aj.  Fakt, že Čechoslovák 

věnoval této tematice, konkrétně sportu, tolik místa, není překvapující, neboť, jak již 

bylo řečeno výše, Josef Josten jako sportovní reportér svoji žurnalistickou kariéru 

začínal. Naproti tomu náboženství je daleko skromnějším tématem, jež se promítalo 

v 18 článcích. Drtivá většina z nich, celkem 15, se datuje do doby po roce 1960. 

Kromě aktuálního zpravodajství o církevních institucích sem náleží opět články o 

kardinálu Beranovi, tentokráte po jeho propuštění z vězení (KJ: 1484, 1511). 

S Josefem Beranem se dokonce Josten osobně setkal, v Římě mu byla udělena s nově 
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jmenovaným kardinálem audience (KJ: 1541). Také články o Mistru Janu Husovi 

jsou součástí této sekce (KJ: 991, 1213, 1256).  

             Článků o činnosti redakce Čechoslováka je celkem 89 a jsou velmi 

vyrovnaně rozloženy do obou časových úseků po 44 a 45 článcích. Sdělení šla 

v tomto případě dvěma směry – buď od redakce k publiku, nebo od publika 

k redakci. Řadí se sem tedy ohlášení redakce ohledně vydávaného obsahu či jiné 

zprávy určené pro publikum (KJ: 946,1069, 1257, 1440, 1666), Jostenovy hovory se 

čtenáři (KJ: 301, 368), zprávy o dalších činnostech s Jostenem spojené, např. o 

společnosti FCI a SČTS (KJ: 952, 1985, 1172, 1368), ale také připomínky čtenářů 

k jednotlivým článkům nebo celému týdeníku, žádosti o otisknutí nějakého dopisu 

atp. (KJ: 448, 514, 1154, 1383). 

             Námět světových osobností je předmětem celkem 33 článků, které se 

v týdeníku vyskytují relativně konzistentně v 50. i 60. letech produkce. Patří sem 

profily osobností, oslavné články a další útvary o významných lidech z ČSR i ze 

světa, např. o Winstonu Churchillovi, Janu Masarykovi, Aloisi Rašínovi a jiných 

význačných jedincích. Konečně v poslední kategorii „jiné“ je umístěno 39 článků, 

jež se svou povahou nespadaly do žádné ze stanovených kategorií. Jedná se např. o 

nekrology exulantů (KJ: 1210, 1408, 1506), článek o aroganci sovětských turistů 

v Praze (KJ: 1156), aféru na čs. ambasádě ve Vídni, kam se vloupal zloděj – strávník, 

který byl znám vyjídáním spižíren (KJ: 357) a jiné zpravodajské novinky doby. 

Zastoupení jednotlivých témat z okruhu „Různé“ (N = 303) 
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5.2     FORMÁLNÍ ÚPRAVA ČLÁNKŮ 

5.2.1     ROZSAH 
 

             Články, jež byly předmětem této analýzy, čítaly dohromady 2 088 330 

znaků. Při tomto počtu byl průměrný rozsah každého článku tedy 1227 znaků. 

Nejdelší byly články v kategorii o SSSR (1466 znaků), následovala mezinárodní 

scéna (1322 znaků), exil (1237 znaků) a lehce pod průměrem byly kategorie ČSR a 

různé (1196 a 1178 znaků). Co se užších témat týče, největší rozsah měly články o 

únorovém převratu, jejichž délka byla v průměru 2024 znaků, následované texty o 

sovětském vězení, studené válce a také první a druhé světové válce. Naopak 

průměrně nejkratší byly články o diplomatických stycích mezi zeměmi východního 

bloku, jejichž délka byla 705 znaků, poté o hospodářství ČSR, bývalém Rakousko – 

Uhersku, armádě ČSR anebo světové špionáži. Ve vizualizaci jsou porovnány 

procentní hodnoty výskytu jednotlivých tematických okruhů s jejich rozsahem, ze 

které lze zpozorovat, že články kategorií ČSR a různé byly skutečně nepatrně kratší. 

Celkové zastoupení tematických okruhů v poměru k jejich celkovému rozsahu 

(uvedeno v procentech) 
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             Kromě tematických okruhů byl přepočítán také průměrný rozsah 

jednotlivých článků týdeníku Čechoslovák z hlediska publicistických stylů. 

Nejdelšími útvary byly eseje, vyprávění a fejeton. Průměrná délka těchto útvarů byla 

3012, 2600 a 2182 znaků přesně v tomto pořadí. Naopak nejkratšími byly sloupky, 

oznámení a zprávy, jejichž rozsah činil 790, 820 a 922 znaků.  

             Studie také mapovala, na jakých stránkách se jednotlivé tematické okruhy 

nacházely. Titulní strana vyprodukovala nejvíce článků, což je způsobeno převážně 

tím, že ostatní listy v sobě nesly pravidelné rubriky, jejichž obsah nebyl předmětem 

této analýzy. Ze 429 článků, které se na titulní straně Čechoslováka objevily, jich 

184 (44 %) náleželo do tematického okruhu ČSR, 92 (21 %) do exilu, 87 (20 %) do 

mezinárodní scény, 51 (12%) do smíšené kategorie a 3 % do SSSR. Konkrétně 

nejfrekventovanějším tématem strany byl námět každodenního života v ČSR. Toto 

téma se s 38 články (9 %) na titulním listě objevilo ze všech nejčastěji. Následovala 

vnitrostátní politika ČSR a mezinárodní politická scéna. Jediné téma se na titulní 

straně Čechoslováka nevyskytlo ani jednou, a to články o bývalém Rakousko – 

Uhersku.  

Výskyt tematických okruhů na jednotlivých stranách týdeníku (N =  1702) 
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             U analýzy rozsahu je také vhodné zhodnotit přítomnost ilustrací, jež navíc 

slouží i k vizuálnímu upoutání čtenářovi pozornosti. Z celkového počtu 1702 článků 

jich 151 bylo doprovázeno fotografií, kresbou či dalšími grafickými prvky, tedy 

necelých 9 %. Tak jako se již ukázalo dříve, i v tomto odvětví kralují v četnosti 

zprávy z Československa – 56 článků, tedy 37 % ze všech ilustrovaných textů, 

pocházelo z této kategorie. Následovaly jednotky z kategorie exil (38 článků – 25 

%), různé (33 článků – 22 %), mezinárodní scéna (20 článků – 13%) a Sovětského 

svazu (4 články – 3 %).  Tyto výsledky s malými nuancemi téměř kopírují celkové 

zastoupení jednotlivých tematických okruhů, nelze proto vyvodit, že by redakce 

Čechoslováka, co se ilustrací týče, nějaké téma výrazně upřednostňovala.   

 

5.2.2     ŽÁNR ČLÁNKŮ 

 

             Zdaleka nejrozšířenějším formátem článků týdeníku Čechoslovák byly 

zprávy, jež představovaly 719 jednotek z celkových 1702, tedy 42 %. Po dlouhém 

prodlení jsou zprávy následovány komentáři a analýzou, které jsou zastoupeny 285 

články, tedy necelými 17 %. Těsně za analýzou pak následují dopisy. Ty se na 

stránkách objevily 252 krát, převedeno na procenta se jedná o číslo 15. Čtvrté místo 

poté obsadila smíšená kategorie „jiné“ se 108 jednotkami, u které je třeba se zastavit 

více. Relativně velký počet článků nebylo možné zařadit, jelikož se jednalo o útvary, 

u kterých se neočekávalo tak silné zastoupení. Jednalo se o přepsané projevy 

radiového vysílání, např. Jaroslava Stránského z RSE (KJ: 473, 662), ale také 

záznamy projevů z konferencí či shromáždění (KJ: 130, 134), dále o úryvky knih, 

z nichž mnohé vydával Čechoslovák na pokračování (KJ: 242, 254, 343). Nachází se 

mezi nimi i pasáž ze studie Bohumila Laušmana „Pravda a lož: o slovenskom 

národnom povstani“. Kromě přepisů projevů a úryvků z publikací se v této skupině 

objevují také vtipy a anekdoty (KJ: 620, 1066, 1097), básně, inzeráty nebo zadání a 

výsledky anket (KJ: 116, 173, 324). Pátým nejfrekventovanějším typem článků 

v Čechoslováku bylo shledáno oznámení, kterých bylo celkem 91, což znamená 5 %. 

Redakce měla v oblibě informovat své čtenáře ohledně toho, co se chystá 

v budoucích číslech a vyzývat je ke zpětné vazbě a aktivitě. Také často tiskla 
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oznámení jiných exilových sdružení o blížících se sletech. První polovinu 

zpravodajských a publicistických stylů následně uzavírají reportáže. Těch bylo 

celkem 71, z nichž 40 % (24 článků) referovalo o životě za železnou oponou, 

především tedy v ČSR.  

             V druhé polovině všech útvarů jsou nejpočetněji zastoupeny recenze, kterých 

je 47. Není překvapením, že předmětem více než poloviny těchto jednotek je 

kategorie sport a kultura, v tomto případě kultura. Jednalo se totiž o recenze knih a 

publikací, také divadelních představení a koncertů. Jsou zde i recenze jiných 

exilových periodik – Sklizně (KJ: 488) a Proměn (KJ: 1697). V těsném závěsu 

recenzí se nachází vyprávění s počtem 46 článků. Jedná se o líčení osobních zážitků 

s konkrétními událostmi, nejčastěji ze života v exilu a ČSR, z druhé světové války a 

ze zajetí v československém vězení. Tyto čtyři kategorie představují polovinu témat, 

jež jsou na listech týdeníku předmětem vyprávění. Pro dalších 40 článků je typickým 

rysem publicistický styl eseje. Témata těchto esejí jsou dosti různorodá – od 

rozdrobenosti exilu po kulturu. Třetím od konce je v četnosti úvodník, jež zastupuje 

30 celků, pod jejichž drtivou většinou je podepsán Josef Josten s redakcí. Námětem 

úvodníků jsou nejčastěji témata spojená s kategoriemi Československo a různé, 

především pak redakční zprávy. Fejeton se vyskytuje celkem 11 krát, přitom 

majoritní počet z nich, 6 textů, zlehčuje náměty života v ČSR a kulturu. Posledním 

publicistickým útvarem, který byl součástí výzkumu, je sloupek. Pouhé 2 články 

byly identifikovány jako tento žánr, tolik typický pro Lidové noviny.  

Žánry článků (N = 1702) 
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5.3     AUTORSTVÍ  

 

             Zdaleka nejčastějším původcem všech článků byla samotná redakce 

Čechoslováka, jež byla autorem 44 % veškerých textů. Spolu se zjevnými značkami, 

kterými se redakce označovala, např. Redakce, Red., Č., FCI aj., zde byly započteny 

i iniciály a zkratky nejistého původu, např. „Pozorovatel“ – jelikož nebylo možné 

určit, kdo byl skutečným autorem a redakce za zveřejnění informací zodpovídá. 

Nezřídka se objevovala zkratka „Romy“, jejíž identita byla odhalena v průběhu 

výzkumu. Pravděpodobně se jednalo o Jaromíra Měšťana, jenž se pod jedním 

článkem podepsal jako Dr. Romy Měšťan (KJ: 1015). Nicméně aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků, byla tato přezdívka ponechána ve zdejší kategorii. U více než 

poloviny všech článků, jejichž autorem byla redakce, se jednalo o zprávy a aktuality. 

Sám redaktor Čechoslováka, Josef Josten, byl původcem 167 článků, tedy necelých 

10 %. Pro Jostena byl nejčastějším žánrem komentář. Díky četnému zastoupení 

dopisů v této analýze není překvapením, že velmi početná je autorská skupina 

čtenářů, kterým se připisuje celkem 193 článků.  

             Redakce se také často uchylovala k přebírání článků z jiných periodik, a to i 

těch československých. Zprávy z Rudého práva, Mladé Fronty, Literárních novin a 

dalších titulů, jež vycházely v 50. a 60. letech v ČSR, jsou zastoupeny 174 krát, což 

představuje 10 %. Redakce nezastírala fakt, že právě tyto zdroje využívala 

k nashromáždění informací, které byly nejžádanějším artiklem Čechoslováka – zpráv 

z domova. Kromě československých publikací se hojně pracovalo i s tituly ze 

svobodných zemí – britské The Times a Daily Telegraph, jež redakce překládala, 

exilové organizace, např. RSČ a AFCR a mnoho dalších západních zdrojů bylo 

uvedeno celkem u 137 článků. Nejtypičtějším žánrem těchto článků byly zprávy, 

nicméně nikoli o mezinárodní scéně, jak by se mohlo zdát, nýbrž o exilu a 

Československu. Poslední autorskou kategorií reprezentují se 111 zbylými články 

anonymy a neurčitelné zdroje. Pravděpodobně by bylo možné tuto kategorii přičíst 

redakci, nicméně pro objektivitu byla ponechána zvlášť. I v tomto případě, tak jako u 

článků, jejichž původcem byla redakce, převládá zpravodajský žánr. Zprávy tvoří 45 

% veškerých anonymních textů.   
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ZÁVĚR 

 

             Tato diplomová práce si kladla za cíl popsat tematickou agendu týdeníku 

Čechoslovák v zahraničí skrze kvantitativní obsahovou analýzu. Metodou náhodného 

výběru bylo selektováno 128 jednotlivých vydání týdeníku, jenž vycházel v rozmezí 

let 1951 – 1967, a z těchto vydání bylo extrahováno celkem 1702 článků, na základě 

kterých došlo k realizaci výzkumu. Jelikož očekávání byla taková, že v listu bude 

převládat problematika Československa a exilu, byly zformulovány následující 

hypotézy: 

H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu 

nad tématy z prostředí mezinárodní scény. 

H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy 

z prostředí mezinárodní scény. 

H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a Československa 

zastoupena rovnoměrně.  

              Analýza ukázala, že zdaleka nejvyskytovanějším tématem týdeníku 

Čechoslovák v zahraničí byla problematika Československa. Celých 40 % veškerých 

článků se týkalo událostí spojených s ČSR, nejčastěji se v tomto ohledu probíraly 

životní podmínky obyvatel a jejich každodenní zkušenost s režimem, aktuality o 

vnitrostátní politice země, hospodářské situaci a československém tisku nebo také 

informace o soudních, často politických procesech s obyvatelstvem ČSR.  

              Námět československého exilu plnil obsah 25 % všech článků, tedy lze 

jednoznačně konstatovat, že třetí hypotéza byla vyvrácena. Redakce Čechoslováka 

se soustavně věnovala otázce událostí z domova více, než událostem z exilu. I přesto 

je však exil druhým nejčastějším námětem týdeníku. V tomto kontextu bylo nejvíce 

pozornosti upřeno na činnost exilových sdružení, na zprávy o životě v exilu a o 

podmínkách, jež se exulantům nabízejí v cílových destinacích, také na příběhy útěku 

z Československa a na popis rozdrobenosti českého exilu.       

              Překvapivě velmi málo se redakce zabývala děním čistě z prostředí 

Sovětského svazu, které zaměstnalo necelé 2 % všech článků. Mezinárodní scénou a 
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situací ve svobodných zemích se pak zaobíralo celkem 14 % článků. Ty nejčastěji 

referovaly o aktuální světové politické scéně a působení mezinárodních organizací, o 

špionáži a činnosti tajné policie nebo analyzovaly události druhé světové války. Tedy 

i první a druhá hypotéza byly shledány jako platné. 

              Kromě politických událostí se týdeník Čechoslovák v zahraničí značně 

zabýval kulturním zpravodajstvím a komunikací se svým publikem, dokonce více, 

než událostmi mezinárodní scény. Necelých 18 % zkoumaného obsahu tvořila 

skupina témat, jejichž většinu tvoří zprávy o sportu, literatuře, kulturním dění a 

redakci.  

              Závěry výzkumu tak potvrdily dvě výzkumné hypotézy a jednu 

vyvrátily. Zároveň však tyto výsledky nabízejí několik možností k dalšímu využití. 

Co se samotného Čechoslováka v zahraničí týče, bylo by možné jeho tematickou 

agendu rozšířit buď zařazením pravidelných zpravodajských rubrik do výzkumu, což 

by však vzhledem k struktuře periodika bylo technicky značně náročné, nebo 

navýšením počtu zastoupených vydání. Pro studium exilu by pak bylo možné využít 

získaná data ke komparativní analýze s jinými periodiky. Buď exilovými, čímž by se 

zjišťovala názorová stanoviska jednotlivých exulantů, nebo s českými, což by 

naopak vedlo k porovnání subjektivního, avšak svobodného zpravodajství s českou 

totalitní propagandou.  
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SUMMARY 
 

              The main aim of this study is to analyze the exile weekly „Czechoslovak 

abroad“ that was beeing published in London by Czechoslovak activist and publicist 

Josef Josten in a period of 1951 – 1967. This thesis is using the method of 

quantitative content analysis to describe themes portrayed in this weekly newspaper. 

The analysis is based on 1702 articles that derived from 128 randomly selected 

editions. It was expected that the topics of Czechoslovakia and the Czechoslovak 

exile would be prevalent in the weekly therefore following hypothesis were formed: 

H1: In „The Czechoslovak abroad“ weekly the topics related to Czechoslovakia will 

dominate over topics from the international scene. 

H2: In „The Czechoslovak abroad“ weekly the topics related to czechoslovak exile 

will dominate over topics from the international scene 

H3: In „The Czechoslovak abroad“ weekly the subjects of Czechoslovakia and 

czechoslovak exile will be equally represented. 

              The analysis showed that the issue of Czechoslovakia was by far the most 

prominent topic of the weekly „Czechoslovak abroad“. Of all the articles subjected to 

analysis 40 % of them were related to the Czechoslovakia. Most common topics 

related to Czechoslovakia were the living conditions of the inhabitants and their daily 

life, news about the czechoslovakian internal politics, the economy and the press as 

well as news about the judical processes with the Czechoslovak people.  

              The topic of Czech exile filled 25% of all articles, so it can be clearly stated 

that the third hypothesis was refused. The editors of „The Czechoslovak abroad“ 

have consistently addressed issue of Czechoslovakia more than the issue of the 

Czechoslovak exile. Even so, exile is the second most common theme of the weekly. 

In this field, most attention was paid to the activities of exile associations, reports on 

life in exile and the living conditions in exile destinations, also on real life stories of 

escape from Czechoslovakia and on the description of the fragile state of the Czech 

exile.  



70 
 

              Surprisingly, the events from the Soviet Union employed less than 2% of all 

articles. The international scene and the situation in the free countries concerned a 

total of 14% of the articles. Most frequently, they reported on the current 

international relations and the work of international organizations, about espionage 

and the activities of secret police, or they analyzed the events of the Second World 

War. Thus, both the first and second hypotheses were found to be valid. In addition 

to political events, „The Czechoslovak abroad“ has been extensively reaporting about 

cultural news and has been communicating with its audience too. About 18% of all 

anlyzed articles belonged to a group of random themes, most of which were news 

about sport, literature, cultural events and also editorial Information.  

              The findings of the research confirmed two research hypotheses and one 

refused. Also the findings discovered that „The Czechoslovak abroad“ payed more 

attention to cultural Information than to news about international affairs.  
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agentury, mediální legislativa, novinářská praxe a cenzura v době Československa. Tím je skrze tato 
média vylíčen obraz české společnosti 20. století.  
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POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. Praha: Libri, 2009. ISBN: 978-80-
7277-432-6. 
 
Tato publikace zaznamenává aktivity exilové informační agentury FCI (Free Czechoslovakia 
Information Service), založenou a vedenou českým emigrantem Josefem Jostenem z Londýna, jejíž 
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TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. ISBN: 80-85190-00-1. 
 
Kniha byla poprvé vydána exilovým nakladatelstvím INDEX v roce 1974 a věnuje se okolnostem, které 
vedly Čechoslováky k emigraci, životu československých emigrantů v zahraničí a jejich aktivitám. 
Zmapovány jsou zde dvě vlny emigrace – jak po únoru 1948, tak po srpnu 1968.  
 
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let) 
 
BENEŠ, Miroslav. Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listy. Praha, 2015.  
RŮŽIČKA, Jan. Pavel Tigrid a časopis Svědectví – historická a biografická studie. Praha, 2011.  
BRANDEJSKÁ, Anna. Mediální obraz “Západu“ v týdenících Obzory a Tvorba v letech 1945-
1948. Praha, 2012.  
VOJTOVÁ, Kristýna. Mezinárodní vztahy v reflexi československého exilu v 80. letech. Brno, 
2013. 
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Příloha I 

Kódovací kniha 

 

Téma diplomové práce: Čechoslovák v zahraničí: Analýza českého exilového 

týdeníku z let 1951 – 1967. 

Autor: Andrea Kabická 

 

VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY: 

 

H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu 

nad tématy z prostředí mezinárodní scény. 

H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy 

z prostředí mezinárodní scény. 

H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a Československa 

zastoupena rovnoměrně.  

 

KÓDOVACÍ JEDNOTKA: 

Kódovací jednotkou bude každý samostatný zpravodajský či publicistický článek 

týdeníku Čechoslovák v zahraničí, ve kterém je jasně formulované a uchopitelné 

téma či stanovisko autora, obsahuje titulek a má více než 300 znaků bez mezer. Zcela 

byl vynechán obsah pravidelných rubrik, které představovaly množství krátkých 

zpráv informativního charakteru (Z domova, Z ciziny, Československo, Stop press, 

Poslední zprávy Čechoslováka atp.) a rovněž krátké zprávy náhodně umístěné mezi 

rubrikami, které nesplňují výše zmíněná kritéria, krátké vzkazy či fleše, dále také 

zprávy bez titulků, redakční zprávy čtenářům, inzerce aj.  
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PROMĚNNÉ: 

• TITULEK 

 

• ROZSAH ČLÁNKU – uveden počet znaků bez mezer 

 

• ČÍSLO STRÁNKY – na které se článek nachází 

 

• ILUSTRACE 

            0 – článek neobsahuje ilustraci 

            1 – článek obsahuje ilustraci 

 

• ŽÁNR ČLÁNKU  

            1 – úvodník 

            2 – zpráva 

            3 – oznámení 

            4 – komentář/analýza 

            5 – reportáž 

            6 – esej 

            7 – sloupek 

            8 – recenze 

            9 – dopis 

            10 – vyprávění 

            99 – jiný 
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• DATUM – ve formátu DD/MM/RR 

 

• AUTOR 

            0 – není uveden 

            1 – uveden iniciály/zkratkou 

            2 – uveden celým jménem  

            3 – Josef Josten 

            4 – čtenáři 

            5 – přebraný článek z jiného periodika (exilového a západního) 

            6 – přebraný článek z čs. periodika  

 

• HLAVNÍ TÉMA  

            1 – RSČ 

            2 – ostatní exilová sdružení a organizace, politické aktivity exilu 

            3 – útěk do exilu, situace v uprchlických táborech 

            4 – životní podmínky v exilových destinacích, každodenní život exulantů 

            5 – úspěch čs. exulantů ve světě (sportovní, vědecké, kulturní aj.) 

            6 – kritika exilové činnosti pražským režimem 

            7 – podpora exilové činnosti západními státy 

            8 – návrat exulantů zpět do ČSR/cizinci hledající azyl v ČSR 

            9 – kritika pražského režimu exilem 

            10 – čs. politické strany a politici v exilu 
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            11 – roztříštěnost čs. exilu 

            12 – čs. vojáci v exilu 

            13 – soudní procesy s občany ČSR/vězení/pracovní tábory  

            14 – soudní procesy s cizinci na území ČSR 

            15 – soudní procesy s členy KS/čistky uvnitř strany 

            16 – propaganda a cenzura 

            17 – každodenní život v ČSR 

            18 – vnitrostátní politika země/KS/státní organizace 

            19 – hospodářství ČSR 

            20 – armáda a zbrojení ČSR 

            21 – národnostní menšiny na území ČSR  

            22 – pohraničí ČSR/cestování na západ a hraniční kontroly 

            23 – zahraniční vztah zemí východního bloku 

            24 – zahraniční vztah ČSR a ostatních zemí 

            25 – únor 1948 

            26 – státní čs. svátky 

            27 – stávky a protesty proti režimu 

            28 – zahraniční vztah SSSR a zemí mimo satelit 

            29 – světové osobnosti 

            30 – hospodářství SSSR 

            31 – vnitrostátní politika SSSR  

            32 – soudní procesy s občany východního bloku 

            33 – první světová válka  
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            34 – druhá světová válka  

            35 – vojenské konflikty, jaderné zbrojení 

            36 – mezinárodní politická scéna (vnitrostátní politika zemí, mezinárodní 

dohody, smlouvy a schůzky, nabídky hospodářské pomoci atd.) 

            37 – mezinárodní organizace (OSN, NATO, IRO aj.) 

            38 – špionáž a únosy 

            39 – západ odsuzující sovětský režim/výzvy k znovunastolení demokracie 

            40 – bývalé Rakousko – Uhersko 

            41 – studená válka 

            42 – sport a kultura 

            43 – náboženství 

            44 – redakce 

            99 – jiné 
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Příloha II  

Výskyt všech témat dle četnosti (N = 1702) 
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Příloha III 

Autoři článků (N= 1702) 

 

 

Příloha IV 

Dopisovatelé Čechoslováka (N = 172) 
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