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Posudek oponentky disertační práce Mgr. Stanislava Tomčíka Jazyk nacionálně-socialistické 

propagandy v lužickosrbském tisku 30. let 

Úvodem chci předeslat, že navzdory některým kritickým připomínkám pokládám doktorskou disertaci 

Mgr. Tomčíka za cenný příspěvek k vysoce aktuálním otázkám zkoumání jazyka propagandy, a to na 

dosud soustavně neprobádaném materiále lužickosrbského tisku, jehož analýza ilustruje jednu ze 

strategií soustředěného nacistického tlaku a propagandy po roce 1933. Moje připomínky jsou ostatně 

spíše metodologického a formálního charakteru; často se jedná o otázky dílčí. 

Práce je logicky strukturována podle požadavků obvykle kladených na daný žánr (Úvod, Dosavadní 

výzkum, Metodologie, Analýza, Závěr, Literatura, Zkratky; zdržím se tradičního popisování vnější 

struktury práce, neboť tyto základní atributy zájemce snadno zjistí nahlédnutím do veřejně 

přístupného pare). Explicitně nejsou vytčeny diskuse výsledků, případně limity výzkumu. Z hlediska 

rozsahu se jedná o práci spíše stručnější, přičemž obsahový deficit spatřuji zejména v poslední 

(„literární“) kapitole a v zaměření práce jen na vybrané projevy jazyka propagandy. 

Úvod 

Pokud lze vyrozumět z podkapitoly Cíl práce (s. 5), bylo cílem DP přinést první ucelenější popis změn 

užívání jazyka na příkladu kontaktu lužickosrbského tisku s nacionálněsocialistickou ideologií. Tento 

cíl byl dozajista naplněn. Drobnost: Autor se sice otevřeně odříká historického přístupu k sledované 

problematice („práce není historická“, s. 5), přesto bych přesnější historické vymezení výzkumného 

pole již v teoretické části uvítala. Na s. 15 se píše o „době nacionálního socialismu“ – to je rozpětí 

(alespoň v obecném chápání) značně široké. Myslí se období nacistického Německa v letech 1933–

1945? Tomuto časovému vymezení by analyzovaný pramenný materiál neodpovídal. 

Dosavadní výzkum 

K excerpci sekundární literatury přistoupil autor odpovědně a s velmi dobrou znalostí problematiky.  

Proto je škoda, že výklad místy působí ahistorickým (možná je to způsobeno jen stylizací, srov. s. 6 a 

7) a někdy i poněkud deskriptivním dojmem. Jde zejména o důkladnější promýšlení vztahu 

jednotlivých zjištění sekundární literatury k praktické části. Pokud například autor na s. 8 a 9 

zdůrazňuje význam syntaxe jako „stylistického prostředku ns. jazyka“ nebo pokud na s. 11 uvádí mezi 

základními charakteristikami ns. jazyka spojky, uvítala bych informaci, zda/kdy/kde bude tyto 

poznatky ověřovat. Platí to i recipročně. Pokud se hovoří o „slovotvorných vzorech typických pro ns. 

jazyk“ (ibid.), opět bych očekávala systematickou konfrontaci se zjištěnými údaji autorovy vlastní 

analýzy (sekundární literatura se „kryje“ s periodou popisovanou v práci, s. 10).  
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Ještě jeden příklad. Na konci podkapitoly 2.2 je otištěna pasáž: „Wieczorek v článku otiskuje i dva 

dobové krátké texty Fryca Rochy, jeden publicistický o Židech, druhým je potom báseň mimo jiné 

opěvující Adolfa Hitlera.“ Na tomto místě kapitola končí bez zřetelného vyústění (tyto a související 

informace se navíc opakují na s. 77). Až v průběhu dalšího čtení (s. 84) se čtenář zpětně dovtípí, proč 

vůbec byly zmíněny. 

Shrnuto: Uvítala bych důslednější propojení teoretické a praktické části, jejich vzájemnou 

komunikaci, respektive diskusi nových poznatků s poznatky již existujícími. 

Drobnost: Z věcného hlediska autor mohl uvažovat o zapojení termínu metajazyk, srov. např. 

formulaci Sám tedy pro popis jazyka nacionálně socialistické ideologie používá ten samý jazyk jako 

nástroj, s. 7.1 Podobně asi není v domácím lingvistickém terénu zcela familiární pojem slovosklad. 

K teoretickému zázemí: Autor se koncentruje převážně na německojazyčnou odbornou literaturu, což 

je úctyhodné a zcela relevantní. Pro stanovení reprezentativního teoretického rámce však postrádám 

některé klasické práce domácí (zejména Fidelius, 1983, 2016, Macura, 1992, resp. týž et al., 2008, 

Váňa, 2013, a podobně) či anglickojazyčné (např. Barát et al., 2013). Nejde o bezúčelné zbytňování 

stávajícího soupisu literatury, nýbrž o pobídku k možnému nahlížení zkoumané problematiky i 

z dalších (relevantních) úhlů a zejména o možnost jistého zobecnění ve vztahu k výrazovým 

prostředkům jazyka totalitní moci (a v tomto případě se o totalitní moc bezesporu jednalo).  

K zamyšlení: Nenalézám odkaz na koncepci, o niž se v praktické části opírá lingvistická analýza. 

Postupně se vynořuje klíčový pojem ideologém (srov. i v závěru na s. 105), což je jistě legitimní, 

neboť se jedná o ústřední pojem nosného konceptu analýz politického a ideologického diskurzu. 

Evidentní je i zaměření na obsahově-sémantickou a lexikální stránku analýz (viz diskuse 

„sémantických polí“). V teoretické (případně metodologické) části by však měl být princip zvolené 

analýzy vyložen explicitně, strukturovaně, příp. i s představením konkrétní etablované metodologie.  

Teoretická část je tedy z mého pohledu ve své první části poněkud roztříštěná a stylově těžkopádná, 

někdy obsahuje formulace, kterým nerozumím (Rauch k vlivu ns. ideologie na lužickosrbské poměry 

říká, že nešlo o adaptaci, nýbrž přímé přejetí, s. 17). Tento deficit je postupně vyrovnáván až ke 

kapitole 2.3, která je jasně strukturována a nese dobře srozumitelné ústřední sdělení (pominu-li některé 

dílčí formulace, jež jsou jednak zatíženy obraty nerespektujícími odborný styl, jednak syntakticko-

stylistickými nedostatky, srov. Téměř všechny ls. noviny a časopisy nějakou měrou reflektovaly jazyk 

ns. idelogie, jen pár výjimek se jí z nějakého důvodu dokázaly vyhnout, s. 18, podtrženo M. Š.). 

Metodologie 

Metodologie výběru výzkumného vzorku a jeho transkripce je v zásadě srozumitelná. Tuto 

namáhavou práci vysoce oceňuji, ačkoliv trochu nerozumím zapojení existujících korpusů (s. 21). 

Vedle minuciózního popisu sběru dat bych uvítala podobný důraz na popis designu lingvistické 

analýzy. Pokud jsem nepřehlédla některou podstatnou informaci, omezuje se autor na sdělení, že „se 

jedná o kvalitativní analýzu“ (s. 21). To je vymezení ne zcela pregnantní; kvalitativní analýza dozajista 

 
1 Zdá se mi, že práci by i jinde prospělo více expertní vyjadřování: např. „odvozování“ není „slovotvorný vzor“ (s. 11). 
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může zahrnovat celou škálu přístupů a metod. Myslím, že tato určitá implicitnost metodologického 

uvažování je hlavním problémem, jenž se opakovaně v práci vracel, a proto se vrací i v tomto posudku. 

Co se týče charakteru analyzovaného materiálu, možná mohl autor uplatnit funkční hledisko a 

zohlednit rozdíl mezi texty, které měly především funkci zpravodajskou, zejm. zprávami s dominantní 

informativně-poznávací funkcí, a publicistickými texty, které ve větší míře obsahují i subjektivní 

hlediska (např. Halada – Osvaldová, 2017). Z mé zkušenosti se i historický jazykový materiál takto 

diferencovaný může lišit v míře a podobě persvaze a způsobu pronikání ideologie.  

Počínaje kapitolou Charakteristika tisku (3.3) se autor zřetelně ocitá na jistější půdě a je vidět, že 

empirický terén jeho práci velmi svědčí. Sestavil cenný korpus tiskovin, unikátní v daném rozsahu. 

Velmi důležitá je zde jejich charakteristika. Např. skutečnost, že časopis Gmejnska heja vycházel 

v Praze, měla jistě vliv na jeho jazykové charakteristiky, byť „bezpečí“ před nacionálněsocialistickou 

ideologií dle mého soudu muselo být i v červnu 1938 pociťováno jako relativní. Jak sám autor uvádí 

(s. 28), a mohlo to být možná i více akcentováno v závěrečné interpretaci dat, cenná jsou i negativní 

zjištění, tedy skutečnost, že některý časopis byl vůči ns. ideologii prakticky inertní. Autor to letmo 

zmiňuje, avšak zjištění o různé míře vstřícnosti tiskovin vůči režimu rozhodně nejsou triviální; naopak 

by měla být zdůrazněna a interpretována (jak to autor částečně činí v kapitole 3.4). 

Možná bych se ale pozastavila nad předpokládanou homogenitou výzkumného vzorku. Rozumím 

autorově argumentaci (s. 22), přesto však mám z hlediska obecných dějin za to, že postavení tiskoviny 

v roce 1933 muselo být odlišné než v roce 1939.  

Klíčová informace, a sice časový interval analyzovaného materiálu (1933–1939), je opět částečně 

zanořena v textu. Znovu se tím vrací otázka korelace s předcházející teoretickou kapitolou a tam 

představenými věcnými předpoklady a teoretickými východisky.  

Autor se k těmto otázkám může vyjádřit u obhajoby. 

Analýza 

Připomínky v této části, jak už bylo naznačeno, navazují na připomínky ke kapitolám teorie a 

metodologie. Jelikož není exaktně definována vůdčí lingvistická koncepce přístupu k textům a 

metodologie jejich rozboru, manifestuje se podstata analýz spíše latentně.  

Vzhledem k názvu práce, který vzbudil moje vysoká očekávání (Jazyk propagandy…), mě trochu 

zaskočilo, že autor nezapojil do svých analýz větší objem jazykových prostředků, které mohou být (a 

byly) nositeli persvaze, indoktrinace a propagandy (např. na rovině morfologické, syntaktické nebo 

textové). Mám na mysli stylově příznakové prostředky ve vztahu k neutrální normě příslušného žánru 

(tady by se právě s výhodou uplatnila charakteristika novinových článků z hlediska jejich funkce), 

morfologické prostředky (např. gramatické kategorie čísla a osoby nebo způsobu), syntaktické 

prostředky (například primární a sekundární diateze), otázky modality, evidenciálnosti, tropy, figury, 

řečnické otázky a další. Ze sociopragmatického hlediska by mě zajímalo např. zapojení 

argumentačních klamů nebo práce se zkušenostním kontextem (Svobodová, 2016). 

Prosím, aby se autor nad některými z podnětů zamyslel a u obhajoby případné doklady prezentoval. 
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Práce se soustřeďuje především na otázky makrokompozice, na obsahovou analýzu, na tematické 

aspekty, které nahlíží z narativního hlediska, věnuje se emblematickým konceptům, jako jsou např. 

domov, vlast, národ, krev, půda, sémantice výrazů jako vůdce a vůle a podobně. Z hlediska jazykových 

rovin se zabývá především oblastí slovotvorby a lexikologie, resp. sémantiky, snad i sémaziologie 

(tady mi není jasné, proč autor na s. 34 píše, že Zkoumání podoby a variace lexémů spojených s ns. 

ideologií nebylo primárním záměrem práce). Neterminologicky se práce zabývá i onomastikou (např. 

na s. 32 – proč autor nepracuje s termíny běžně zavedenými v onomastické teorii?).  

Pokud autor operuje s referenčními „německými složeninami“2 (s. 37), jako čtenář bych uvítala i 

německý originál. Pakliže bude autor uvažovat o dalších úpravách, na tomto a podobných místech by 

asi bylo výhodné tabulkové diferenční zpracování. 

Drobnost: Úvaha V hls. tisku nacházíme jednotnosćenjo, což se výrazně odlišuje od dnešního úzu 

jenakowusměrjenje (s. 40) je ahistorická. Autor by měl posuzovat jazykové jevy synchronně, a nikoliv 

diachronně v porovnání s územ o téměř století mladším. Podobné poznámky se vyskytují i jinde (např. 

na s. 42), vykládám si je tak, že se autor snažil doložit produktivitu dobových pojmů. U obhajoby 

bude patrně stačit stručné dovysvětlení dílčího výzkumného cíle, který jsem v práci nenalezla. 

Zjištění, že dobové tiskoviny dávaly přednost domácímu lexiku, pokládám za pozoruhodné. 

Nedomnívá se autor, že to mohlo být projevem nějaké predikovatelné sociolingvistické tendence? A 

související obecnější otázka – opřel své úvahy o některou vlivnou sociolingvistickou koncepci? 

Kapitola Identita (4.2.2, zejm. část Árijský původ) přináší velmi zajímavé věcné (textové) doklady, 

jimiž se ve své době argumentovalo ve prospěch té či oné teorie, uvádějí se některé zajímavé příklady 

kolokability. Byla tato indoktrinace (třeba skrytě) nesena i některými dalšími jazykovými prostředky? 

Otazník mám k zařazení kapitoly týkající se umělecké literatury (4.3). Tato kapitola disertační práci 

obohacuje o další pohled a rozhodně je v kontextu dosavadního výzkumu unikátní. Nelze navíc popřít, 

že i umělecké texty měly svou nezastupitelnou úlohu v rámci tiskoviny jako celku, s nezanedbatelným 

vlivem na čtenáře. Nicméně kapitola v té podobě, jak je zpracována, působí v kontextu celé práce 

trochu „apendixově“. Důvod spatřuji především v následujícím argumentu. Přestože bezpochyby, jak 

píše autor, lze i na umělecký text aplikovat metody lingvistické analýzy (srov. nakonec i tradice 

pražské strukturalistické školy a následovníků), odlišuje se umělecký text zásadně od zpravodajských 

či publicistických článků přinejmenším přítomností (jakkoli upozaděné/upozaďované) estetické 

funkce, která ovlivňuje jeho jazykové charakteristiky. U básní toto platí dvojnásobně a nejsem si jista, 

zda to autor dostatečně zohlednil. 

Analýzy básní by proto zasluhovaly z lingvistického hlediska hlouběji propracovat. Autor sice zvolil 

metodologickou oporu v podobě Schnellova modelu (s. 79), ale jeho aplikace ho dle mého soudu 

někdy vedla k poněkud signálnímu čtení. Kapitola je navíc zejména ke svému konci sycena dlouhými 

ukázkami (na stranách 80–102 se to týká odhadem 11 stran), čímž vyvolává spíše dojem komentované 

antologie. I sám autor patrně největší hodnotu této kapitoly spatřuje v tom, že přináší „nejucelenější 

soubor literárních textů, především poezie, v nichž nacházíme vlivy ns. ideologie“ (s. 104).  

 
2 Heil Hitler pravděpodobně nebude kompozitum (s. 37). 
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Analýza sleduje převážně tematické a motivické aspekty, z hlediska jazykových rovin se uplatňuje 

pohled lexikologický, resp. sémantický; někdy se místo metodologicky ukotvené lingvistické analýzy 

objevuje spíše „převyprávění básně“ s poměrně chudým terminologickým aparátem (s. 91, s. 98).  

Jsem toho názoru, že všestranná lingvistická analýza tohoto segmentu slovesné tvorby z hlediska 

autorova cíle je navýsost potřebná, nicméně že by vyžadovala samostatnou studii. Možná toto může 

být pro autora výzvou do budoucna (jeho motivace k danému tématu je více než zřejmá). U obhajoby 

by některé lingvistické přístupy k analýze uměleckého díla mohl představit (srov. např. již mnohem 

dříve Hoffmannová, 1991, nověji se jako produktivní ukazují přístupy kognitivnělingvistické ad.). 

Zjištění, „že umělecká tvorba není od jazykového úzu jiných propagandistických textů odříznuta, 

nýbrž může být s nimi naopak neoddělitelně spojena“ (s. 82), je totiž patrně všeobecně platné, jak se 

můžeme snadno přesvědčit v naší vlastní jazykové minulosti.  

Závěr 

V závěru autor resumuje dosažené výsledky a vykresluje jazykový obraz ns. ideologie na stránkách 

vybraných tiskovin v letech 1933–1939. Z analýzy vyvstává pozoruhodný obraz mediálního 

segmentu, který je na jednu stranu loajální majoritní většině a oficiální ideologii, na druhou stranu si 

uvědomuje potřebu vlastní jazykové i národnostní autonomie. Ve shodě s dřívějšími pracemi se 

potvrzuje vliv ns. ideologie na lužickosrbský tisk, jsou shrnuty hlavní ideové koncepty a vybrané 

otázky lexika.  

Formální stránka 

Bohužel musím konstatovat, že rukopis, který mi byl doručen k posouzení, obsahuje řadu chyb 

literních, pravopisných, gramatických i stylizačních. Nechci formální nedostatky práce přeceňovat, 

neboť je známo, že text chyb zcela prostý zřejmě neexistuje, ale vždy by se mělo jednat o únosnou 

míru. Chyby v takovém množství zbytečně devalvují hodnotu předložené doktorské disertace.  

Již v úvodu na s. 5 je zanedbáno psaní velkého písmena na začátku věty (*jazyka. tato…), objevují se 

znaky nepečlivé korektury (*Vedle a životopisných portrétů…), pravopisně hybridní podoby slov 

(*symbioza, *stil; to na s. 7), základní chyby interpunkční (s. 8, 13, 15), pravopisné (*skáza, s. 91), 

syntaktické (pojmenování *se hledaly, s. 32, Slované *se mísily, s. 49), záměny pomlčky a spojovníku 

(s. 10). Jen na namátkou vybrané straně 19 při zběžném čtení vidím přinejmenším dvě chyby literní a 

jednu zásadní pravopisnou chybu (*domělém). 

Podobně nelze souhlasit s pravopisnými variantami, dokonce bezprostředně sousedícími (socialismus 

a socializmus, obojí s. 6). Nerada čtu v disertační práci výrazy typu zglajchšaltování (např. s. 19), 

které dle mého přesvědčení nenáležejí do spisovné české slovní zásoby a příslušné stylové sféry. 

Stylistická neobratnost je někdy na úkor srozumitelnosti, jako je tomu např. v pasáži na s. 8: Přestože 

někteří sympatizanti ns. ideologie jako Pechau byli k jazyku ns. hnutí kritičtí a poválečná odborná 

literatura se shoduje na tom, že jeho typickým znakem byl nominální styl a nabubřelost, v dobové 

odborné literatuře najdeme protichůdná tvrzení.  
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V úvodu by měla být objasněna sémantická motivace různopsaní ústředního termínu nacionálně 

socialistický, nacionálně-socialistický (např. s. 5 a s. 12), resp. nacionálněsocialistický (s. 5, s. 13). 

Nepokládám za důstojné tohoto řízení jazykové a formální defekty vypisovat v úplnosti, omezím se 

proto jen na výše uvedené příklady. V jejich výčtu by bylo možno pokračovat.  

V oblasti citační normy se nestandardně zachází s některými údaji. Jako příklad uvedu „Berning“ 

(uvádím vždy jen jeden výskyt). V textu se objevují údaje Schmitz-Berning 1998 (s. 9), Schmitz-

Berning 2007 (s. 22), Berning 2007 (s. 40), Schmitz-Berning 2000 (s. 102). V literatuře se objevuje 

údaj jediný, a to SCHMITZ-BERNING, Cornelia (2007). V textu je pak někdy jméno Berning 

ponecháno v základním tvaru, srov. „Nejprve srovnává Pechaua a Berning a konstatuje…“ (s. 13). 

Opět se zdržím dalšího uvádění příkladů. 

Závěr 

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.  

Doporučení: Aby bylo učiněno zadost očekávané jazykové úrovni disertační práce, doporučuji vložit 

do SIS errata, alespoň na úrovni odstranění základních chyb literních, pravopisných a gramatických. 

V Praze 20. 11. 2021                                       (Martina Šmejkalová) 
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