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Vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Stanislava Tomčíka „Jazyk nacionálně-

socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 30. let“ 
 
 
Stanislava Tomčíka znám od ZS 2002/03, kdy započal studium „Slavistická studia se 
specializací sorabistika“. V tomto studiu u mě absolvoval lingvistické sorabistické 
předměty a napsal diplomovou práci „Analýza diskurzu o kulturních akcích v deníku 
Serbske nowiny“. Magisterské studium ukončil v roce 2011 a doktorské studium 
studoval od roku 2012. Státní doktorskou zkoušku složil 18. 9. 2020. 

S. Tomčík byl od začátku student s velkým zájmem o filologické studium a zároveň 
student, který chtěl a byl schopen jít úspěšně vlastní cestou. Žije dlouhodobě 
v Německu, doktorské studium studoval od začátku externě, je dlouhodobě zaměstnán 
jako lektor dolnolužické srbštiny na Ústavu sorabistiky Lipské univerzity, byl členem 
týmu, který ukotvil na TU Drážďany internetové zdroje pro studium dolnolužické 
srbštiny a je členem dolnolužickosrbské jazykové komise. Z tohoto širokého nasazení 
v oboru v kombinaci se situací pandemie v uplynulých dvou letech vyplývá dlouhá doba 
doktorského studia. 
 
Ve své disertaci se autor ujal tématu, které je zajímavé a žádoucí z několika hledisek: 
jednak je jazyk politické propagandy už několik desetiletí aktuálním tématem ve 
slavistice, zaměřeným samozřejmě primárně na jazyk propagandy komunistické. A 
jednak je jazyk nacionálního socialismu velkým tématem v Německu už od 30. let 20. 
stol., zaměřeným samozřejmě na němčinu (srov. bibliografii v disertační práci). Bylo 
dlouhodobě jasné a známé – a zároveň neprozkoumané –, že lužickosrbské tištěné texty 
30. let – zejm. publicistické – vytvářejí zajímavý průnik nacionálněsocialistických 
ideologémů a slovanského jazyka. Je proto potěšitelné, že autor se tématu ujal a 
předložil práci. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol a závěru. Úvod (s. 5-6) představuje cíle a strukturu 
práce. Druhá kapitola (s. 6-20) komentuje dosavadní výzkum, přičemž největší prostor 
zabírají germanistické práce o jazyce nacionálněsocialistické ideologie (s. 6-15), na to 
následuje shrnutí těch poznámek, které se dosud k tématu najdou ve sorabistice (s. 15-
18), a ještě několik odstavců speciálně k úloze jazyka nacionálněsocialistické 
propagandy v tisku. Třetí část popisuje podrobně metody práce (s. 20-31): autor zde 
popisuje výběr materiálu, zejm. jak si sám pořídil digitální kopie tiskovin (ca. 1500), 
z nichž vznikl ručním přepisováním všech textů korpus o 200 normostran, ve kterém 
bylo možné hledat. Autor zdůrazňuje, že se jedná o analýzu kvalitativní, která nemůže 
mít nároky kvantitativní, a srovnává svou metodiku s metodikou různých 
germanistických prací o jazyce nacionálněsocialistické propagandy. Autor konstatuje, 
že neexistuje reprezentativní elektronický korpus horno- a dolnolužické srbštiny dané 
doby, takže nebylo a není možné výsledky excerpce systematicky srovnávat s územ 
doby obecně. Také zde autor komentuje otázku periodizace doby. V další části je 
komentována použitá transkripce: v případě lužické srbštiny je třeba si uvědomit, že 
dobové texty nejsou psány jenom dvěma jazyky (hornolužickosrbsky a 
dolnolužickosrbsky) a ve dvou varietách (v hornolužickosrbské evangelické a 
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katolické), ale také v různých psacích soustavách (fraktura a antikva) a v různých 
pravopisech (spřežkový a analogický). Transkripce byla z tohoto hlediska nutná, ale 
přinesla zároveň různé problémy, které bylo třeba řešit, přičemž se autor snažil zůstat co 
nejblíže u originálního textu, a nikoliv texty převést do současné kodifikované horno- 
nebo dolnolužické srbštiny (s. 23). Třetí část třetí kapitoly je věnována charakteristice 
jednotlivých periodik (obsah, témata, vztah k nacionálněsocialistické ideologii) a době, 
po kterou vycházely (zatímco většina lužickosrbských periodik přestala vycházet už 
1937, Katolski Posoł vycházel do roku 1939, některá periodika končila ale dříve, 
některá vycházely přerušeně). Nakonec autor v této kapitole komentuje zastoupení 
nacionálněsocialistické ideologie v jednotlivých periodikách. Čtvrtá kapitola „Analýza 
tisku“ (s. 32-102) představuje jádro práce: v první části (s. 32-43) je představeno 
specifické lexikum nacionálněsocialistické ideologie a jeho odraz v lužické srbštině. 
Najdeme zde různé dobové zkratky a pak dále taková spojení jako Blut und Boden, 
Drittes Reich, Gleichschaltung atd. a různé typické složeniny. Autor konstatuje 
dobovou snahu najít co nejvíce lužickosrbských pojmů, tedy dávat přednost kalkům 
před materiálovými přejetími. Podrobně komentuje vztah k úzu před vládou NSDAP a 
po druhé světové válce, pokud jsou odpovídající fakta zjistitelná (viz výše problém 
korpusů). V druhé části čtvrté kapitoly (s. 44-75) jsou diskutována různá typická 
sémantická pole nacionálněsocialistické ideologie, např. charakteristika doby, zejm. že 
je nová, národní identita (árijský původ, vztah k jiným národům, v lužickosrbském 
případě specificky k Němcům a k otázce případné germanizace), dále loyalita 
(k německému státu), vlast a domov, krev a půda, vůdce, vůle a síla, boj, Židé (tedy 
konkrétně antisemitismus) a některá další. Autor i zde podrobně popisuje fungování 
daných ideologémů v lužickosrbském kontextu: např. snahu navázat při adaptaci něm. 
Blut und Boden na starší lužickosrbskou tradici, nebo jistou rozpačitost vůči otázce 
árijského původů Lužických Srbů, kterou pak rychle nahradí důraz na to, že Lužičtí 
Srbové árijský původ mají, protože jako tradiční venkovské obyvatelstvo nejsou smíšení 
se Židy. Autor konstatuje paralely s dobovým územ v němčině, ale i rozdíly, např. 
výrazné postavení pojmu naděje a důvěry. Tato čtvrtá kapitola je uzavřena dílčí 
analýzou vlivu nacionálněsocialistické ideologie na beletristiku, která vychází z toho, že 
beletristické texty tvoří nezanedbatelnou část excerpovaného publicistického materiálu1 
a vykazují v některých případech velmi výraznou reflexi nacionálněsocialistické 
ideologie. 

 
Hodnota předložené práce tkví bez pochyb v tom, že poprvé systematicky zpracovala 
téma, o kterém se dlouhodobě vědělo, ale nikdo se ho neujal. Navíc autor vydatně 
recipuje nutnou germanistickou literaturu, ukazuje procesy v lužické srbštině jako 
součást procesů v celém Německu (např. s. 88) a kromě paralel s němčinou se mu daří 
právě najít i specifika lužickosrbského nacionálněsocialistické diskursu. Přitom si je 
vždy vědom toho, že jeho závěry platí výlučně pro jeho korpus a že ledacos by mohl 
ukázat teprve budoucí výzkum, popř. změny technického rázu (dobové korpusy atd.); 
odpovídající poznámky najdeme na různých místech práce (např. s. 34n., 48, 73n., 104). 
Práce také otevírá různá pole dalšího žádoucího výzkumu, např. vývoj slovní zásoby a 
slovotvorby tištěné lužické srbštiny. 

Kriticky lze konstatovat v několika ohledech malou explicitnost nebo naopak 
přílišnou implicitnost: 

 
1 Je třeba říci, že tento fakt se nesmí zejm. pro starší období podceňovat: periodika publikovala v nemalé 
míře beletristiku, takže nelze ztotožnit médium (publicistika) s druhem textů (srov. Giger 2015: 54, 61), 
což mimochodem snižuje i možnost postupovat čistě kvantitativně: i v případě, že by elektronické 
korpusy dané doby existovaly, bylo by třeba vždy zohlednit kontext a žánr konkrétního dokladu. 
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Práce s literaturou: Na s. 20 čteme MINNERUP (1989) vybírá k analýze tři konkrétní 
období v roce 1933 podle událostí, o nichž tisk referoval. Takový přístup by byl pro tuto 
práci nevhodný, čtenář se však nedozví proč, jenom když se podívá do seznamu 
literatury, pochopí, že Minnerup (1989) je práce postavená na analýze pouze jednoho 
periodika – to by ale patřilo k úvaze, že její přístup není pro předloženou práci vhodný. 
Obdobně krátká je na s. 21 poznámka Při sestavování korpusu jsem postupoval podle 
Mautner (2008). Výběr začal u rozsahem menších periodik a poté byl doplňován texty z 
dalších tiskovin, kde čtenáři není jasné, zda Mautner takový postup explicitně 
doporučuje, a navíc si vzhledem k titulu práce klade otázku, zda tam byly další 
metodicky zajímavé rady. Na s. 32 čteme: Různým vlivům na lexiku v lužickosrbských 
jazycích se věnuje Pohontsch (2002), Stone (1971), doba třicátých let je však dosud 
zcela opomíjena, pro čtenáře by bylo vhodné, aby se krátce napsalo, o čem obě práce 
jednají, aby nemusel v práci listovat do seznamu literatury. Na s. 55 se uvádí 
v poznámce K otázce loajality ve 30. lětech 2é stolětí srov KROH (2009: 260ff), není 
však uvedeno, o čí loyalitu jde. Teprve pohled do seznamu literatury prozradí, že se 
jedná o loyalitu národnostních menšin. To by určitě mělo být zřejmé i z textu, navíc si 
lze položit otázku, zda se publikace neměla diskutovat šířeji. 

Citace a seznam literatury: nešťastné je citování edice Fryca Rochy (2015). V pozn. 
91 na s. 24 chybí údaj stránky. O vztahu k tomuto autorovi čteme Jeho postoje jsou 
často omlouvány. To pokračuje na s. 77 slovy V doslovu výboru z tvorby Fryca Rochy A 
pó zemi libju te strusacki (2015) je Rochův příklon k nacionálnímu socialismu 
interpretován…, na s. 78 pak Tvrzení autorů doslovu, že se Rocha rozhodl se stajiś 
loyalny a wobejś pśeśiwnych słow je poněkud zavádějící, protože nejen že jeho články 
vládu chválí, ale navíc je opěvuje i v poezii. Nejpozději na tomto místě si čtenář položí 
otázku, kdo tedy autoři toho doslovu (a tedy i editoři výboru) jsou. Z předložené práce 
se to však vůbec nedozví, prozradí mu to např. katalog Deutsche Nationalbibliothek, 
jsou to R. Marti a P. Janaś. Při všem pochopení pro problematiku, jak konfrontovat na 
tak těsném poli, jako je dolnolužická srbština, starší a zasloužené kolegy s takovým 
jejich postupem – citace musí být úplná a korektní. Publikace LTI je citována pouze pod 
vročením 1980, což je vyloženě rušivé, dokud čtenář nepochopí, že se jedná o práci, 
která vyšla krátce po druhé světové válce (na s. 13 kritizuje Sauer 1978 Klemperera 
(1980)!). Navíc je dílo dvakrát uvedeno jako LTI a jednou (s. 12) jako Lingua tertii 
imerii (sic), do souvislosti si to čtenář musí dát sám. Drobnosti jsou, že na s. 18 máme 
Wieczorek (2010), na s. 24 Wieczorek (2007), v seznamu literatury však pouze 
Wieczorek (2009), na s. 76 Loewy (1969), v seznamu literatury ale pouze Loewy 
(1987). Na s. 111 stojí v pořadí Klemperer (2015a), Klemperer (1980), Klemperer 
(1953), Klemperer (2015b). Na s. 112 je Meshdunarodnaja (sic? nebo chybí korektní 
transliterace?). 

Čistě technicky v práci chybějí ve velké míře odkazy mezi jednotlivými částmi, tak 
se říká např. na s. 17 To je poměrně odvážné tvrzení, vezmeme-li v úvahu, že některá 
periodika s ns. režimem vyloženě sympatizovala, aniž se odkáže do těch částí práce, kde 
se o tom pojednává, na s. 34 čteme Tuto představu podporuje skutečnost, že některé 
výrazy se dnes používají shodně s územ tisku 30. let, zatímco jiné se zčásti slovotvorně 
liší nebo byly zcela nahrazeny, zde by mohlo být několik příkladů anebo pak odkaz na 
místa, kde se o tom píše (např. s. 40n., 43), na s. 61 se píše o spojení krej a kraj 
v souvislosti s Bartem-Ćiśinskim, sem by patřil odkaz na s. 35, na s. 74 se píše 
vůdcovský princip se přenesl i do reálií ls. života a wjednikem byl v tomto smyslu 
nazýván především předseda Domowiny Pawoł Nedo, ale i další patrioti, sem by patřil 
odkaz na s. 41, na s. 81 (ohledně domova a vlasti) zase odkaz na s. 57n., na s. 82 v pozn. 
505 („tisícletí“ Budyšína) zase odkaz na s. 62n., na s. 91 („zlatá slova“) zase odkaz na s. 
30 a 52, na s. 99 (výtka „židovského liberalismu“) odkaz na s. 75, kde stejný citát už byl 
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použit, na s. 100 chybí odkaz na s. 37. Třeba podotknout, že nepovažuji drobná 
opakování za nefunkční, ale koherenci textu by pomohlo, kdyby se explicitně odkázalo 
na místa, kde už o některém jevu byla řeč, byť v jiném kontextu.  

Na několika místech by bylo vhodné doplnit další vysvětlující odstavce nebo odkazy: 
tak se na s. 21/22 píše krátce o dls. a hls. korpusu, do práce by ale patřil samostatný 
odstavec, kde by se popisovalo, o jaké korpusy se jedná, jaká je jejich dostupnost a 
v jaké míře mohou nebo nemohou pro tematiku práce dodat zajímavý materiál. 

Při popisu lužickosrbských podob nacionálněsocialistických ideologických pojmů 
autor často (ale nikoliv vždy) uvádí německé analogon (srov. např. na s. 38/39). Jednak 
by to určitě bylo žádoucí dělat důsledně, ale jednak si čtenář klade otázku, jak vůbec 
probíhala identifikace pojmů. Autor asi vycházel z odpovídajících německých seznamů 
a slovníků, ale práci chybí odstavec, kde by se tento proces popisoval a také by se 
komentovaly případné problémy: byla identifikace ls. pojmu s německým vždy 
jednoznačná? Mohlo se stát, že autorovi něco ušlo? 

Rovněž chybí odstavec, který by diskutoval hranice této terminologie: v textu 
najdeme např. Sársko nebo Versailleskou dohodu (s. 42), které nepatří do specifického 
nacionálněsocialistického lexika, i když nacistická propaganda je využívala. Tím není 
řečeno, že by se lužickosrbská podoba takových pojmů neměla diskutovat, ale odstavec 
o problematice hranic předmětu práce by přesto byl žádoucí. 

Na s. 105 je napsáno Serbske Nowiny pravidelně tiskly překlady slovanských autorů, 
a ještě v roce 1937 vyšel překlad textu od Karla Čapka, ačkoliv jinak byly kulturní 
vztahy s Československem víceméně tabu. Odkud víme, že kulturní vztahy 
s Československem byly víceméně tabu? A bylo to s Československem nebo jen 
s Čechy, Slováky a jinými slovanskými národy? 

 
Zcela zásadní je pro předloženou práci následující odstavec v závěrech: 
 

Držíme-li se striktně popisu v tisku, pak jsou Lužičtí Srbové představováni na rozdíl od 
ostatních Slovanů jako árijci čisté krve, věrní občané německého státu, v němž mají vedle 
svých německých bratří svůj lužickosrbský domov. Povinností Lužických Srbů je v 
duchu národního socialismu pečovat o svůj ls. národ a bránit se germanizaci. To je zcela 
jiný ideologický obraz, než který razil ns. stát. Ten neměl vypracován žádný komplexní 
ideologický koncept ls. identity a zásadně se držel pouze teze, že žádní Lužičtí Srbové 
neexistují, pouze wendisch sprechende Deutsche.552 Ideologémy byly tedy přebírány 
formálně, ale ne vždy kontextuálně – v ls. tisku jsou naplněny jiným obsahem než jaký 
vskutku měly. Zároveň se ukazuje, jak některé koncepty ns. socialismu dobře zapadaly do 
ls. kultury. Národně socialistický koncept krve a půdy byl pravděpodobně především v 
souvislosti s národním obrozením považován ls. tiskem za Lužickým Srbům vlastní, a to 
takovou měrou, že se vyjadřovala radost nad tím, že stát konečně přechází na národní 
program, jenž má v srbské Lužici tak dlouhou tradici 

 
V podstatě autor zde na základě své excerpce potvrzuje postulát Meškankův, který 
cituje na s. 18. To by si ale zasloužilo, aby se na tomto místě rozváděl ještě jednou 
podrobněji, které koncepty odpovídají, které jsou obměněny? Lze porozumět, proč byly 
obměněny? 
 
Několik dalších bodů: 
 
Na s. 16 čteme ohledně údajných ilegálních protinacistických ls. tisků v poznámce pod 
čáru drobnou poznámku Jinde v literatuře se podobné informace nepodařilo najít, tuto 
otázku bychom si také dokázali představit na viditelnějším místě v práci (a možná 
s odkazem na archivy?). 
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V souvislosti s intenzivní recepcí germanistické literatury (která je, jak bylo 
konstatováno, naprosto pozitivní a nezbytná) se někdy čtenář ztrácí v tom, zda se zrovna 
mluví o poměrech v němčině (resp. v nacistickém Německu obecně) nebo o Lužických 
Srbech a lužické srbštině, srov. na s. 19 poměrně dlouhý odstavec, který začíná slovy 
Důvěra v pravdivost obsahu se také zmenšovala. V soukromých denících je doloženo, 
…. Vzhledem k tomu, že předchozí odstavec končí slovy To platí jak pro německý tisk, 
tak pro Serbske Nowiny, by se mohlo zdát, že nadále je řeč i o lužické srbštině, ale 
nejspíše (srov. citovanou literaturu) není. Podobně na s. 76 jak o tom píše na př. 
Seidlová-Slottyová (1936), mělo by stát jak píše ohl. němčiny nebo podobně. 

Na s. 37 je věta Nacházíme Hitlerska młodźina,152 Hitlerski stat a Hitlerske lěto,153 

Hitlerski hólc,154 Hitlerski postrow.155 Vedle Hitlerowa młodźina se v textech bežně 
používá i německá zkratka HJ, autor však nekomentuje, proč na formu Hitlerska 
navazuje formou Hitlerowa. 

Na s. 64 by si tvar sorbiski (Hušej towzynt lět stara pśisuźona hobjadnosć jo 
germańsku a sorbisku kšwju na nejžbižše a twarźejše swězała) zasloužil poznámku, i 
když to není k tématu práce. 

Na s. 75 čteme V časopisu Krajan je uvedena krátká povídka Romualda Domaški 
Saprliškowy židźik,487 v němž se píše o obchodníkovi, který podvádí. A jako po penězích 
a zbohatnutí prahnoucí je charakterizován Žid v povídce Žid wostanje žid. Není jasné, 
zda autor druhé povídky je tentýž jako u první. 

Na mnoha místech je zřetelné, že i krátký pohled do publikací o jazyce komunistické 
propagandy by ukázal mnoho paralel: srov. např. opakování, synonyma a vágnost (s. 9), 
zkratky a zkratková slova (s. 11), obliba atributů, synonym a superlativů (s. 14), kladná 
totalita („všichni“) vs. negativní jednotlivec, který nejde s davem (s. 84n.), zvířecí 
metafora nepřítele (s. 98); srov. k tomu např. Weiss (1986). 
 
Práce je pečlivě formulována a formálně vyhovující, obsahuje ale přesto řadu drobných 
překlepů a nedůsledností: . tato práce, do jazyka protinacistického doboje, Vedle a 
životopisných portrétů k oslavě, zkratek. po úvodu (s. 5), Místo argumentů publikace 
moralizuje a užívá jazyk, který skutečnost mytizuje podobně jako popisovaný jazyk doby 
nacionálního socialismu. Emotivní výrazy, jimiž autoři vyjadřují svůj negativní postoj k 
nacionálnímu socializmu jako takovému bývaly poměrně běžné, der deutschen 
geschichte (s. 6), neboť podle pouze slovosklad, Lingua tertii imerii, Aus dem lexikon 
der Mörder (s. 12), poujmů (s. 14), und besonders die Landwirte waren mit Hitlers 
programmatischen erklärungen zufrieden, demonstarcija, K podpoře NSDAP mezi 
Lužickými Srby srov. teké STONE (s. 17), nespokojenst (s. 19), splečenského, 
glajchšaltovaný ale protinacistický (s. 20), Některé originály jsou psány ve fraktuře 
spřežkovým pravopisem. Zatímco dolnolužické texty byly s výjimkou odborných textů v 
Časopisu Maćice Serbské tištěny ve fraktuře vždy, v hornolužickém tisku byl pravopis 
zpravidla určen konfesionálně. Katolické tiskoviny používaly antikvu a analogický 
pravopis, evangelické tiskoviny frakturu a zpřežkový pravopis (s. 23), pravidlené, KP 
existoval déle jiné ls. tiskoviny (s. 25), nacházíme je však v dalších kontextech, jak 
ukazuje popis setkání Lužických Srbů na drážďanském setkání Lužických Srbů (s. 37), 
Arbeistlager, Serbski Casni (s. 40), v especifických kontextech (s. 46), což je teorie, kterí 
se autor článku dále drží, Jední pozdějším dokladem je článek (s. 48), by lidé věděli, že 
jejich ordiče či prarodiče nemají židovský původ, Severní Frísové jako další menšina v 
Německu se v době nacionálního socialismu také pro svůj cítila rasově nadřazená, Díle 
se v textu zaštiťuje informací (s. 49), že Lužičtí Srbové sice mají znaky nrodické rasy (s. 
52), Bramborski Casnik vidí jako jednotu (neúplné, s. 54), Na solavě tisíciletého výročí 
Budyšína, Jak je zřejmé, je pojem susodźa je ve všech případech specifikován atributy, 
K otázce loajality ve 30. lětech 2é stolětí srov KROH (s. 55), a wšitko, štož cyłe ćěło 
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wjeseli, tež na wjeseli, a štož cyłe ćěło rudźi, tež nas rudźi (sic?, s. 56), těsně po 
odevzdání hlasu nebi i těsně předtím vysílením umřely (s. 58), v dobových německých 
peri375odikách, jak mu snahy českách přátel ztěžují práci (s. 63), Lužičtí Srbové mají si 
s Němci za staletí vytvorřili mnohé vztahy (s. 64), nžbrž (s. 66), Lužiští (s. 69), Někteří 
Ls. patrioti (s. 70), A zatímco boj o moc je zdařil a je ukončen, A v boji se projeví pravá 
láska, jak dokládá recenze jedné Hálkových Večerních písní (s. 71), dopjenić (sic?, s. 
72), a zjednoćeny z dóńtom němskeho stat a jeho prócowanja mjez němskim ludom 
serbski lud (sic?), prožeč (s. 73), Po první světové válce byli Židé také zodpovědní za to, 
pobožný lužickosrbský lid ztratil důvěru, běše w jeno wobsedźeństwje (sic?), Poslku (s. 
74), litetarury, hanse (s. 89), jednince (s. 95), že se obrací na národu lužickosrbskému 
(s. 99), tvořil nábožné písně i době války (s. 100), . tento i jeho jiné texty, aniž by ho 
spojoval ideologémem (s. 101), hsl. tisk, nejšistější (s. 106). Na s. 18 čteme Téměř 
všechny ls. noviny a časopisy nějakou měrou reflektovaly jazyk ns. idelogie, jen pár 
výjimek se jí z nějakého důvodu dokázaly vyhnout a pak k tomu poznámku pod čárou 63 
WULF (1964) je rozsáhlou dokumentací příkladů vlivu ns. ideologie v německém tisku, 
souvislost není srozumitelná, nejspíše stojí v textu omylem ls. místo něm. 
Nesrozumitelné je Antisemitismus nepřinesla do ls. tisku až ns. ideologie, jak ukazuje 
CXX a CCC na příkladě Katolského Posoła (s. 73). Četné jsou nedůslednosti při 
používání kurzivy a tučného písma, které zde nevyjmenovávám. 
 
Dílčí výhrady nemění nic na velkém autorově výkonu: z nesnadno dostupného 
materiálu, který musel časově nákladně ručně zpracovat, vytvořil plastický obraz 
recepce a jazykové integrace nacionálněsocialistického diskursu v lužickosrbském tisku, 
ukázal aspekty shody a svébytnosti oproti nacionálněsocialistickému diskursu 
německému a tím snahu autorů/žurnalistů (a jedné autorky/žurnalistky) integrovat tento 
diskurs do stávajícího lužickosrbského diskursu národního a umožnit tak přežití 
Lužických Srbů jako jazykové a etnické komunity v nacistickém Německu, za cenu 
„vytí s vlky“ a někdy i na úkor slabších a mnohem ukrutněji pronásledovaných, Židů. 
 
 
Pro diskusi během obhajoby navrhuji několik otázek: 
 
- na s. 21 čteme: Rozsah mnohých tiskovin neumožňuje projít je pro kvalitativní analýzu 
celé, to se týká především Serbských Nowin – bylo by – pohledem zpátky z nynější 
perspektivy – možné a třeba do budoucna vhodné psát práci jen o SN? 
- s. 33: Jedním z nich je doba jejich původu – některé lexémy se používaly už dříve, v 
nacionálně socialistickém prostředí pak získaly nový sémantický obsah. Jiné lexémy pak 
vznikly jako neologismy – Jak toto bylo prozkoumáno? 
- s. 37: Je nutné zmínit, že i serbski postrow se v této době užívalo. Tento výraz má 
hlubší kořeny a byl běžný již v devatenáctém století. – Co o tom víme? Bylo to pouze 
slovní spojení, třeba na konci dopisu, nebo fungovalo to i nějak jinak? 
- s. 48: Vyvstává tu prozatím nezodpověditelná otázka, proč jsou doklady s nadźija a 
dowěra v ls. tisku poměrně hojně zastoupeny. Může to být zapříčiněno volbou 
analyzovaných textů – Nemůžeme o tom na základě textů říct nic víc? Může to souviset 
s tím, že Lužičtí Srbové jakožto Ne-Němci v národnostním smyslu se museli spíše 
obávat toho, co přijde, že a to opakování slov naděj a doufat je vlastně snaha sebe i 
čtenáře uklidnit a zároveň vládnoucí straně ukázat, že Lužičtí Srbové nejsou nijak 
nebezpeční? Pro německou většinu v národnostním smyslu to tak určitě neplatilo 
(alespoň všeobecně, pro dílčí skupiny to bylo jinak). 
- s. 73: Uplatníme-li to pro výše uvedený příklad, dostáváme se k absurdní formulaci tu 
bydli zakorjenjeny w ludu a pódźe serbski lud, kde je lid zakořeněn sám v sobě. – Je 
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možné, že používání odpovídajících hesel někdy jen ukazuje věrnost vládnoucí linii a 
přesnou referenci není ani možné najít? 
 
 
Předložená disertační práce Mgr. Stanislava Tomčíka „Jazyk nacionálně-socialistické 
propagandy v lužickosrbském tisku 30. let“ splňuje požadavky kladené na disertační 
práci v oboru „Slovanské filologie“. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji autorovi po 
obhajobě udělit titul Ph.D. 
 
 
 
 
V Praze, 17. 11. 2021 (Markus Giger) 
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