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ŽURNALISTIKA A MEDIÁLNÍ VĚDY V ČESKU
Úvahy o historickém vývoji a současné situaci
Barbara Köpplova
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Vycházeje z vývoje po roce 1989 podává článek na jedné straně obraz vzniku české
ho tisku od 18. století a na straně druhé vědecky rozebírá žurnalistiku a média obec
ně. Autoři ukazují, že prostředí českého tisku bylo zároveň zrcadlem i motorem kul
turního rozvoje a politizace českého národa. Sledují vývoj za první republiky, kdy
média zažívala období rozkvětu, dále popisují represe během německé okupace
a dostávají se až k socialistickému období. Přitom vymezují jednotlivé fáze sociali
stické tiskové politiky a ukazují proces instrumentalizace, ale i modernizace médií.
Až k počátku své existence je sledován také vědecký zájem o média a profesionali
zace novinářského řemesla. Podle autorů nebyla tato velmi bohatá tradice po roce
1989 dostatečně zohledněna: tisk stejně jako nově vzniklá mediální věda se zaměřily
především na západní vzory. Jedním z cílů příspěvku je proto upozornit na inspira
ční zdroje, které oboru mediální věda a jiným disciplínám zabývajícím se médii nabí
zejí jejich vlastní dějiny.

ROLE P E R I O D I C K É H O TISKU V P Ř E C H O D U OD STRAN
SPOLEČENSKÝCH H O N O R A C Í K MASOVÝM
POLITICKÝM STRANÁM:
Příklad Moravy

Jiří Malíř
Tisk měl velký podíl na nacionální a politické mobilizaci české společnosti, ke které
došlo mezi revolučním rokem 1848 a první světovou válkou. V předloženém pří
spěvku ukazuje autor na příkladu Moravy, jakou roli sehrál tisk v transformaci
stran společenských honorací ve strany masové a jak se v tomto procesu sám pro
měnil. Počet českých listů byl záhy na Moravě vyšší než v případě listů německých.
Vytvořilo se široce zaměřené prostředí českého tisku, které oslovovalo stále nové
skupiny obyvatelstva - komunikační síť prostupující i takové oblasti života, které
nebyly bezprostředně politické. Význam stranického tisku ovšem zůstával zcela
mimořádný. Jako nejdůležitější masové médium té doby propagovaly stranám blíz
ké či přímo politickými stranami vlastněné deníky nejen cíle svých stran, ale tvořily
také organizační centra. K článku je připojena tabulka poskytující podle jednot
livých politických táborů přehled nejdůležitějších moravských novin a časopisů.

