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  Bakalářská práce sl. Schwarczové spojila několik důležitých problémů soudobého 
historického a historicko-antropologického výzkumu: potenciální roli tisku při vytváření 
veřejného mínění, úlohu KSČ jako hlavní manipulátorky s myšlením společnosti po 
únorovém převratu v roce 1948 a vztah komunistické moci k židovskému obyvatelstvu a 
k antisemitismu (včetně tzv. antisionismu). I v tomto případě se ukázalo, že poměr k menšině 
je jakýmsi lakmusovým papírkem pro výzkum kvality demokracie, resp. totalitarismu. 
 Sl. Schwarczová přistoupila k analýze vlastního tisku vybavena vysoce solidní znalostí 
historické a antropologické literatury pojednávající o exponovaném období let 1948-1952. Její 
studium zúročila v mimořádně pracné kompilační druhé kapitole. Do budoucna bych radila 
doplnit historické znalosti i pohledem jiných vědních specializací: filozofie a sociologie 
(Arendt, Baumann, Jaspers apod.), v žádném případě však nechci snižovat autorčin přítomný 
výkon, který přesahuje v tomto ohledu standard bakalářských prací (jen na s. 6, v pozn. 6 
nacházím malý odstup od času poplatné marxistické práce). Autorce se na základě kompilace 
podařilo velmi dobře pojednat o atmosféře ve společnosti v poválečném období i v poúnorové 
etapě. V obou těchto časech se pochopitelně zabývala i postavením židovského obyvatelstva, 
jeho organizacemi a antisemitismem (antisionismem). 
 Struktura práce je logická a promyšlená, standardní první kapitola (cíl, vzorek, 
metody) zahrnula již i vlastní velmi pracný výzkum nákladů a postavení Rudého práva 
v daném období. I když se lze setkat s občasnou stylistickou neobratností, je zřejmé, že 
zvolený cíl (kauzální změny židovských světů v reflexi deníku vládnoucí politické strany 
v období upevňování jejího mocensko-politického postavení), vzorek (452 statí Rudého práva 
– litovat lze jen toho, že je studentka nerozčlenila podle běžného literárního dělení) i vybrané 
metody daly předpoklad ke vzniku kvalitního výzkumu (přesná analýza aplikace 
komparativní metody na konkrétní materiál je však tradičně ve studentských pracích 
nedotažena, jde ovšem o královskou a velmi obtížnou metodu). 
 Ten byl ovšem zaměřen pouze kvalitativně: na obsahovou analýzu tří hlavních 
problémů, jež v souvislosti se židovskými světy v tisku vyvstaly (problém denacifikace 
Německa, vztahu ČR a Izraele a reprodukce Slánského procesu). Je škoda, že se studentka 
nezastavila např. také u problému volby titulků novinových textů, více nerozpracovala jejich 
kolísání v čase, případně u hodnocení agentur, z nichž RP zpravodajství přejímalo. Na druhé 
straně je třeba ovšem ocenit nesmírnou pracnost mikroanalýzy i uvážlivost dílčích a 
souhrnných závěrů, k nimž dospěla. Zatímco reflexi Slánského procesu na stránkách RP bych 
již vyčítala jen velmi málo, v předchozích dvou analýzách došlo občas k mísení reflexe látky 
z pozice RP a z pozice odborné literatury, případně k redukci analýzy na prostý popis. 
Předpokládám ovšem, že v průběhu dalšího odborného růstu odstraní velmi pracovitá 
kolegyně i tyto metodické nedůslednosti. 
 Závěr: studentka předložila původní, nesmírně pracnou práci věnující se závažnému 
problému. I přes občasné metodické nedůslednosti a stylistické neobratnosti ji hodnotím na 
rozhraní výborné a velmi dobré. 
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