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Vliv masových médií na konstrukci sociální reality je ve 20. století nepopiratelný, proto se 
studia (forem) mediální prezentace určitých témat dávno staly standardní součástí 
historického i sociologického výzkumu. V případě nedemokratických režimů, které mediální 
diskurs ovlivňovaly „shora“, přitom tento požadavek platí dvojnásob. I když často nemáme 
možnost určit, jak vypadaly postoje společnosti k danému tématu, prostřednictvím analýzy 
dobových médií se můžeme dobrat alespoň toho, jak „měly vypadat“ v intencích tehdejších 
ideologů a mocenských elit. Autorka posuzované práce se přitom zaměřila na reflexi židovské 
problematiky na stránkách komunistického deníku Rudé právo v letech 1948-52, poněkud 
komicky působí jen to, když zároveň píše, že „tisk je … stále intenzivněji používán“ a 
současně je „často velmi přehlížený“ (s. 5). Volba novin je nepochybně správná, protože šlo o 
ústřední deník nejlépe odrážející dobové posuny stranické ideologie i přímé vlivy ze 
Sovětského svazu, mám však výhrady ke zvolenému období a způsobu analýzy.  
Počátek v roce 1948 není ospravedlnitelný „Vítězným únorem“, protože pak by měl soubor 
začínat skutečně až po převzetí moci, a konec Stalinovou a Gottwaldovou smrtí (s. 5), neboť 
ti zemřeli až v roce 1953. Navíc, měly-li být postiženy zásadní ideologické proměny, bylo by 
výhodnější analýzu začít už od roku 1945 (RP začalo vycházet již v květnu) a sledovat i 
proměny, k nimž ne/došlo v období omezené demokracie a jejího přechodu v komunistickou 
vládu v letech 1945-48. Logický závěr by pak představovala skutečně až Stalinova smrt. 
Práce navíc, která by tím vznikla, by byla více než ospravedlněna mnohem zásadnější 
výpovědní hodnotou získaného materiálu. I sama autorka totiž soudí, že „naděje na 
dlouhodobě přátelské vztahy mezi ČSR a Izraelem … přežily pouze tři roky (1947-1950) a 
zanikly pod tlakem mezinárodních událostí“ (s. 33, kurzíva ZRN). Konečně, i pokud bychom 
přijali časový záběr 1948-52, není vůbec jasné, proč autorka v prolegomenálních pasážích 
charakterizuje Rudé právo hlavně v předválečném a krátce poválečném období, z čehož 
vybývá nanejvýš několik vět pro období, které ona sama sledovala (s. 5-8). Chce tím říci, že 
náklad novin a jejich redakce ve třicátých letech ovlivňovaly recepci židovské problematiky 
na počátku padesátých let? Anebo si z literatury prostě opsala, co opsat šlo, aniž by nad tím 
přemýšlela – a aniž by zjistila to, co skutečně má vzhledem k jejímu tématu význam? Obojí je 
samozřejmě špatně.   
Pokud jde o metodu analýzy, diplomantka hovoří jen velmi obecně a operuje s pojmy, které 
sice vypadají „vznešeně“, ale jejichž obsah si zjevně nedovede představit (s. 8). Technický 
popis toho, co a jak analyzovala, čtenář může pouze odhadovat, aniž by s ním mohl být 
spokojen. Prosté vypisování článků k několika tématům, aniž by byla sledována jejich 
frekvence a rozsah (jedinou výjimku tvoří zárodek kvantitativní analýzy na s. 47), kontext a 
styl psaní, jakož i celkové vyznění, prostě nestačí. Jednotlivé články nelze brát jako vzájemně 
souměřitelné jednotky a bez uvedení příslušného kontextu ani jakkoli analyzovat. Tento 
„rozbor“ pak nemůže skončit u více či méně povedeného srovnání těchto článků s tvrzeními 
různorodé současné sekundární literatury, zda to „byla či nebyla pravda“. Práce měla ústit do 
analýzy proč se o konkrétních tématech ne/psalo a jakým způsobem, dokonce by se v této 
souvislosti vyplatilo jít do stranického archivu zjistit, co z toho bylo přímo nařízeno (i když 
uznávám, že by to již asi překračovalo množství práce obvyklé v rámci BP), a především 
shrnout jak a proč obraz „židovských světů“ (termín by asi potřeboval hlubší vysvětlení) 
v konstrukci RP ve sledovaném období vypadal. O tom se z posuzované práce bohužel 
nedozvídáme vůbec nic. 



Vlastní práce je rozdělena na dvě části, přičemž v první (s. 11-35) diplomantka na základě 
současné sekundární literatury popisuje „Poúnorové období v Československu“ (tak zní 
název), respektive měnící se státní a někdy i mezinárodní politiku vůči Židům a Izraeli 
v období 1945-53. Slovo „kompilace“ v podtitulu nezní obzvlášť pěkně, ale bohužel dobře 
vystihuje způsob práce s literaturou. Její seznam je sice obsáhlý, ale nahodilý, postrádám 
v něm především časopisecky publikované studie, a především tato literatura není nijak 
analyzována. V práci je z ní prostě opisováno tam, kde to autorce zrovna přišlo vhodné. 
Výsledkem je soubor výpisků, který postrádá hlubší strukturu (rozdělení na „poválečné 
období“, odmítnutí Marshallova plánu a situaci po únoru 1948 nestačí, navíc odporuje názvu 
kapitoly), přebíhá od obecných kontur k (některým) partikulárním problémům židovského 
obyvatelstva a politice vůči rodícímu se Izraeli, a odtud zase zpět. Přitom chybí přinejmenším 
hlubší analýza mezinárodní situace, včetně konstituce Izraele a změny ve vztazích 
Československa (resp. celého východního bloku) k Jugoslávii, a důkladná analýza sociálně-
politického vývoje na domácí scéně, včetně postoje vůči církvím a náboženským 
společnostem obecně, v jehož kontextu lze teprve porozumět vztahu státu k ŽNO. K prvnímu 
srovnejme výše citovaný výrok autorky o „tlaku mezinárodně politických událostí“, 
k druhému její konstatování, že „život židovské obce se omezil na náboženské obřady, které 
však téměř nikdo nenavštěvoval“ (s. 33). 
Autorka předložené práce navíc nedisponuje dostatečným poznáním sledovaného období, což 
ukazují drobné i větší faktografické chyby. Například bych sotva označil J. Rupnika za 
novináře (s. 12) a z volebních výsledků v roce 1946 neměla „vypadnout“ Demokratická strana 
(pozn. č. 29 na s. 12), G. Marshall nebyl „tajemník USA“ (pozn. č. 72 na s. 18; termín 
secretary of state označuje ministra zahraničí). Sporné je i tvrzení o velké společenské 
podpoře únorového převratu (s. 22; např. výzkum Čs. ústavu pro výzkum veřejného mínění 
z té doby tvrdil opak, což by autorka mohla tušit, citovala-li na s. 18 jiný výzkum téhož 
ústavu; k tomu viz Č. Adamec: Čs. ústav pro VVM, Praha 1996), akční výbory nebyly 
„instituce ÚV KSČ“ (s. 25; formovaly se z členů daných organizací, byťsi převážně 
z komunistů a jejich přisluhovačů – někde to ale nebylo možné), v létě 1948 mohly být jen 
těžko zlikvidovány 2/3 obsahu českých knihoven (pozn. č. 110 na s. 25) atd. Odkazy 
v poznámkách ne vždy dokládají příslušná tvrzení v textu (např. pozn. č. 40 na s. 13, č. 44 na 
s. 14), což se bohužel opakuje i v analytické části práce (č. 255 na s. 53), a zcela nesmyslné 
jsou převážně biografické „poznámky“ za jednotlivými kapitolami, jakési „stručné výpisky“ 
ze sekundární literatury (s. 9-10, 35; část textu ze s. 9 je navíc přetištěna také na s. 71).  
Vlastní analytickou část práce tvoří popis vývoje argumentace Rudého práva ke třem 
tématům: poválečnému Německu (zejm. problematika ukončení denacifikace), 
Palestině/Izraeli a procesu se Slánským (s. 36-70). Jsou to skutečně všechna témata, v nichž 
na stránkách těchto novin židé/Židé ve sledovaném období vystupovali? Není v mé moci 
autorčiny závěry kontrolovat, ale ptám se, neobjevily-li se alespoň marginálie o tom, že se „ti 
správní“ Židé zapojují do budování lidově demokratické společnosti, o židovských umělcích 
(E. E. Kisch! – významné by bylo, i kdyby nebyl traktován jako židovský novinář a 
spisovatel), o předávání synagog CČS? I pokud autorka má pravdu, první z jí zvolených témat 
vlastně vůbec není židovské téma – tím méně zasahující „židovské světy“ – o Židech (resp. 
protižidovských výtržnostech) se poprvé dozvíme až na s. 44!  
Metodologické nedostatky byly již zmíněny výše, proto se podívejme jen na závěry, k nimž 
autorka dospěla. Nutno říci, že mimořádně pracnou a z naprosté většiny asi i dobře 
provedenou metodou: (ad 1.) Rudé právo „přistoupilo na bipolární vidění světa a podpořilo 
jej“, rozlišovalo mezi „dobrým“ vývojem v sovětské okupační zóně/NDR a „špatným“ 
vývojem v západním Německu (s. 46); (ad 2.) „přístup Rudého práva … byl zřetelně ovlivněn 
moskevským kurzem“, čili nejprve vznik Izraele podporoval, pak se k němu postavil zády a 
pozitivně bylo psáno jen o KS Izraele (s. 60); (ad 3.) v průběhu Slánského procesu byly 



využity skryté antisemitské sentimenty a argumentace, a to natolik, že se „Gottwald cítil 
nucen … potvrdit, že antisionismus není synonymem antisemitismu a že má pro boj proti 
sionismu opravdu dobré důvody“ (s. 65). 
S těmito závěry lze jistě souhlasit, ale nepřinášejí vůbec nic nového. Všechny tyto skutečnosti 
dávno známe ze sekundární literatury, autorka k nim ve své bakalářské práci pouze „přiřadila“ 
konkrétní články (aniž by s uvedenou výjimkou na s. 47 a s nekvantifikovaným tvrzením na s. 
61 sledovala kupříkladu jejich četnost, rozsah a charakter), proto se naskýtá zásadní otázka po 
účelu této práce. Nebylo by bývalo smysluplnější věnovat se nějakému jinému tématu nebo se 
v rámci známého tématu pokusit o nalezení něčeho nového? Zajímavými tématy, která by 
vyžadovala hlubší rozbor, jsou například marginální až nulové zmínky o vojenské pomoci 
rodícímu se Izraeli (s. 52) nebo o jeho potomní „fašizaci“ (s. 59), naopak bych byl velice 
opatrný s tvrzením, že absence Stalinovy gratulace ke Slánského padesátinám byla předzvěstí 
skutečnosti, že „neměl důvěru Moskvy“ (s. 62) – myslím, že v červenci 1951 ještě vůbec 
nebylo jisté, bude-li proces se Slánským nebo s Gottwaldem! Podobným lapsem je 
charakterizace sionismu jako „prostředku komunistické propagandy“ (s. 63) nebo tvrzení o 
neobjektivním líčení izraelské politické situace v poúnorovém Rudém právu, které „se 
shoduje s konstruováním této doby z pozic současné historiografie“ (s. 60; nerozumím ani 
poslední větě na s. 70). Tvrdí-li autorka, kromě shrnutí výše zmíněných argumentů, v závěru 
své práce, že „Rudé právo po únoru 1948 přestalo plnit funkci informátora a jeho význam se 
zredukoval na nástroj oslavování vládní politiky, šíření oficiální ideologie a na součást 
mechanismu na výrobu veřejného mínění“ (s. 69), je třeba opravit ji v tom smyslu, že tomu 
tak bylo i před únorovým převratem – samozřejmě až na to, že komunistické noviny 
neoslavovaly celou vládu. 
Vůči předložené práci lze vznést i řadu formálních výhrad. Nehledě k nepříliš sdělnému stylu 
jsou poměrně časté pravopisné chyby a věty nedokončené či nedávající smysl (např. s. 7, 52, 
70), zaměňování základních a řadových číslovek (např. pozn. č. 145 na s. 30) a chyby 
v interpunkci. Poznámkový aparát práci značně zatěžuje, aniž by umožňoval snadnou 
orientaci: např. užívání zkratky FÚTI, vysvětlené pouze v pozn. č. 1, místo přesné lokalizace 
fondu, některé nevhodně zkrácené názvy citovaných děl (např. pozn. č. 104 na s. 24). Byla-li 
autorka skutečně v archivu, pak měla zaregistrovat přejmenování Státního ústředního archivu 
na Národní archiv ČR a sdělit je čtenářům. Seznam použité literatury někdy uvádí pouze 
vydavatele, jindy pouze místo vydání (a někdy obojí), v případě částí děl není uveden 
stránkový rozsah; byl bych dále raději, kdyby byla plně rozepisována i křestní jména autorů. 
Důsledně dopracováno není ani rozdělení primární a sekundární literatury – edice dokumentů 
jsou samozřejmě pramenem.  
 

*   *   * 
 
Jakkoli nezpochybňuji (především časovou) náročnost provedeného výzkumu a množství 
(alespoň částečně) zvládnuté sekundární literatury, ani autorčiny – nijak objevné – závěry, 
vůči předložené práci vznáším zásadní námitky pokud jde o volbu tématu a jeho omezení, 
metody a techniky analýzy (včetně nedostatečných kontextuálních znalostí) a formální 
nedostatky práce. Z těchto důvodů práci sice doporučuji k obhajobě, nicméně hodnotím 
pouze jako velmi dobrou na nejnižší bodové hladině (cca 25 b.). 
 
V Praze dne 5. března 2008 
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