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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Předkládaná diplomová práce se primárně věnuje kvantitativní analýze článků publikovaných 

ve francouzském deníku Le Monde v období 70.-80. let 20. století. Práce splňuje požadavky kladené 

na diplomové práce: autorka v úvodu stručně představuje hlavní metody výzkumu, posléze si vybírá 

tři tematické okruhy, na nichž demonstruje svou tezi, a v závěru shrnuje dosažené výsledky. Práce je 

zpracována dostatečně kvalitně především za pomoci elektronických pramenů. 

Výchozí teze autorky se opírá o hypotézu, že mediální obraz normalizovaného 

Československa ve francouzském tisku je důsledkem 1) antagonismu Východ-Západ, 2) kulturní 

tradice česko(slovensko)-francouzských vztahů. Zahrnutí studené války a blokových antagonismů 

představuje zajímavý aspekt komparace, citelně zde však schází třetí, zřejmě nejdůležitější 

determinanta vzájemné dynamiky: vnitropolitické vztahy ve Francii ve sledovaném období. Práci 

schází alespoň stručné představení hlavních konceptů zahraniční politiky francouzské pravice a 

francouzské levice, které by sloužilo jako vodítko pro čtenáře a koneckonců i pro autorku při jejím 

hodnocení proměny mediálního obrazu Československa ve francouzském tisku. V tomto smyslu 

zaráží především rozporné autorčino hodnocení Mitterandovy vlády a jeho role v obnovování tzv. 

„východní francouzské politiky“. Zatímco v úvodu poukazuje na ochlazování čs-fr vztahů po jeho 

nástupu do funkce, v závěru popisuje totéž období Mitterandovy vlády jako „novou dimenzi“, kdy se 

Francie aktivně snaží obnovit svůj vliv ve východní Evropě. Toto protikladné hodnocení není nikde 

blíže vysvětleno. 

Při analýze „mediálního obrazu“ se autorka zaměřuje především na kvantitativní ukazatele, 

teorie sociologie paměti či akulturace, které vymezují vztah historických a společenských událostí a 

kolektivní paměti, opomíjí. Kvantitativní metoda výzkumu je vysvětlena dostatečně, schází však 

vysvětlení kritéria „důležitost“, které se jeví být pro výběr analyzovaných statí klíčové. Na základě 

jakých parametrů se autorka rozhodla ´bodovat´ toto kritérium? Jaká byla celková váha tohoto 

kriteria při zařazování textu do finálního souhrnu analyzovaných textů? 

Do vleku kvantitativních metod se autorka dostává také v další části textu, kdy v mnoha 

ohledech pouze parafrázuje vybrané stati bez většího analytického záběru, o čemž svědčí například i 

to, že v rozsahu stran 49-92 je citována pouze jedna publikace sekundární literatury, jinak se jedná 

výhradně o citace, resp. přibližné citace novinových statí Le Mondu získaných v rámci práce 

s elektronickými zdroji. Absence konfrontace pramenů, s nimiž autorka pracuje, se sekundární 

literaturou značně relativizuje celkové vyznění kvality této práce. 

Zřejmě největším nedostatkem práce je v návaznosti na výše uvedené selektivní bibliografie, 

která nezvyklým způsobem opomíjí odborné publikace sepsané na téma česko-francouzských vztahů 

ve druhé polovině 20. století. Autorka například v bibliografii uvádí text Antoina Marèse z česko-

francouzského tematického čísla Dějin a současnosti, další stati v tomtéž čísle, které se shodou 

okolností přímo týkají událostí, které autorka v textu popisuje, však opomíjí, a to i přesto, že i v nich 

jejich autoři pracují s odlišnou interpretací historických jevů v českém a francouzském tisku. 

V bibliografii také schází další práce soudobých historiků k této tematice a to včetně memoárové 

literatury, která popisuje také komunikaci francouzských novinářů s československou společností 

v tomto období. 

Z terminologických nejasností v úvodu při historiografickém exkurzu autorka zcela opomíjí 

specifické postavení diskuse francouzských historiků o lʼEurope centrale a lʼEurope médiane (s.10), 

u analýzy pojmu normalizace je bibliografie také spíše namátková a pro plnou charakterizaci termínu 

nedostatečná. „Traumatu“ roku 1968 se věnuje či se k němu vztahuje většina polistopadové produkce 

soudobých dějin, nelze proto souhlasit s názorem autorky, že „(...) dle mého názoru nenachází 

v českém ani slovenském prostředí problematika traumatu pevněji dané místo“ (s.59). 



Povrchně působí také četné odkazy v textu typu „historikové zabývající se vývojem 

francouzského tisku“ (s. 29) či „pozorujeme, že někteří „západní“ novináři“ (s.30), poněvadž u nich 

scházejí odkazy na práce, na něž se autorka odvolává. V textu se také objevují citace bez 

poznámkového aparátu. 

Z dalších nepřesností uvádím: jméno Antonín Liehm je vhodné citovat pokud ne celé Antonín 

Jaroslav Liehm, pak alespoň Antonín J. Liehm; Le Monde by bylo vhodnější označovat jiným 

termínem než „plátek“ (s. 35); soudobý historik zabývající se vztahy ČSSR a Francie se jmenuje 

Karel Bartošek, nikoli Karel Bartoška (s. 44); Jan Tesař byl a je významným českým historikem, 

nikoliv pouze novinářem (s.51); „bytové konference“ jsou zřejmě špatným českým překladem 

původního termínu „bytové semináře“ (s. 62); akci Asanace nelze považovat za snahu KSČ 

„domluvit se s nepohodlnými disenty“ (s. 63); konsenzus se nepíše koncenzus (s.64 a dále); termín la 

dissidence má ve francouzštině odlišné historické konotace než termín les opposants, což také 

předurčuje frekvenci jeho využívání ve vztahu k východoevropským disidentům (s. 65 – na to také 

upozorňuje P.Kohout, s. 70); Paul Ricoeur není novinář(!), byť se ve věci útlaku východoevropských 

intelektuálů velmi angažoval i v denním tisku (s.66); u grafu nejsou uvedena procenta či jiný ukazatel 

měřítka (s.89). Zamrzí pak skutečně velký počet drobných chyb, špatného časování sloves a 

překlepů. 

Práce splňuje dané požadavky a nabízí zajímavé téma, k němuž je k dispozici rozsáhlá 

databáze textů. Kvantitativní přístup k analýze článků, stejně jako jejich roztřídění odpovídají až na 

drobnosti kvalitně odvedené práci s daným souborem materiálů. Problém nastává v rovině historické 

interpretace textů, kde se text předkládané diplomové práce neodvažuje jít dále než za parafrázi 

dobových novinových článků. Tam, kde by v této práci měla po kvantitativní analýze nastoupit také 

analýza kvalitativní, se tak bohužel neděje. Potenciál a možnosti tohoto tématu tak zůstaly 

nerozvinuty. 
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