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konané dne 16.12.2021 od 16 hodin
Přítomni:
Předsedkyně komise Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., členové
komise: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK, který
je zároveň školitelem kol. Tomčíka, doc. Mgr. Bohumil Vykypěl,
Ph.D. (ÚJČ AV ČR, v.v.i.), Mgr. Katja Brankačkec (Brankatschk),
Ph.D. (SLÚ AV ČR, v.v.i.), PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.
(MŠMT)
Oponentky: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (PedF UK), Dr.
Schulz Šołćina Jana (Serbski institut / Sorbian institute)
Obhajoba proběhla on-line v prostředí MSTeams, technické a
organizační zázemí poskytl p. Martin Hundák (LVT)
Průběh obhajoby:
1)Předsedkyně komise prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. zahájila v
16 hod. obhajobu, představila sebe a přítomné členy komise a
oponenty. Přítomným pak představila kandidáta. Uvedla datum a čas
obhajoby.
2)Školitel PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK
seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studia studenta a
jeho disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření.
Během představení průběhu kandidátova studia zdůraznil zejména
skutečnost, že 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
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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. vzorně plnil všechny své povinnosti a že jeho
disertace přesahuje rámec běžných parametrů disertační práce.
Kandidát podle školitele novátorsky navazuje na starší bádání a
předložil mimořádně kvalitní práci, kterou školitel doporučuje k
obhajobě.
3)Disertant krátce zdůvodnil volbu svého tématu analýzy
lužickosrbských tiskovin z hlediska nacionálněsocialistické
propagandy ve 30. letech 20. století a popsal způsob výběru a sběru
materiálu (volbu zdrojů, charakteristiku zvolených periodik).
Připomněl rozdílné zaměření zvolených periodik, i snahu vyhnout se
zúžení obrazu nacionálněsocialistické propagandy při eventuálním
užším zaměření zkoumaného materiálu. Podrobně seznámil komisi
postup při analýze periodik a charakterizoval vyjadřovací tendence
(používání zkratek, termíny, adaptace reálií aj.). Materiál členil podle
sémantických polí. Disertant vysvětlil zapojení také textů literárních,
které se ve zkoumané době publikovaly v periodickém tisku.
4)Oponentka Dr. Jana Schulz Šołćina ze serbského institutu v
Budyšíně následně seznámila přítomné s hlavními body svého
posudku. Zdůraznila inovativnost tématu, informativnost textu (který
je relativně krátký, což je však plně ve stylu disertanta). Připomněla,
že se práce opírá široce o sorabistickou odbornou literaturu a její
soustavnou charakteristiku. Konstatovala a zacílení na kvalitativní
analýzu materiálu. Zamyslela se nad možnostmi využití existujících
korpusů lužických srbština potřebu vytvoření vlastního korpusu při
zpracování tématu, což byla velmi rozsáhlá, pracná, ale velmi
užitečná fáze přípravy disertace. Zhodnotila charakteristiku
jednotlivých vytěžovaných periodik. Uvítala by v práci nějaké
souborné přehledy či tabulky, které by ukázaly analyzovaný materiál
souborně, alespoň jako orientaci pro kvantitativní představu
popisovaného materiálu. Výsledky analýzy považuje za solidní a
doporučuje práci akceptovat jako podklad pro udělení titulu Ph.D.
5)Oponentka prof. Martina Šmejkalová odkázal na plné znění svého
obsáhlého posudku. Pokládá disertaci za cenný příspěvek k danému
tématu, hodnotí ji celkově kladně. Zaměřila se ve svém vystoupení
pouze na připomínky, které by mohly být východiskem diskuse.
Doporučila disertantovi rozhojnění sekundární literatury o české
zdroje. Zhodnotila propojení teoretické a praktické části za nepříliš
silné. Považuje koncepční východisko za nepříliš konzistentní, teprve
postupně se „vynořující“ z výkladu. Zaměření analýzy na lexikální
stránku jazyka označuje za plně oprávněnou, jen by se mohl
promítnout i do názvu práce. Navrhla využít pro analýzu též funkční
hledisko, přinejmenším na texty s dominantě informativně poznávací
funkcí a na texty publicistické. Homogenitu výzkumného vzorku
poněkud relativizuje časové rozpětí, během něhož mohlo dojít k
posunu v celkovém ladění jednotlivých periodik. Připomněla
používané přístupy, uvítala by též zhodnocení materiálu z hlediska
sociolingvistického. Zamyslela se nad úlohou kapitoly o uměleckých
textech a opět připomněla dosavadní výzkumy, které analýzu
uměleckých textů rozpracovávají. 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. Požádala autora, aby autor doplnil
do SISu formální a jazyková errata.
6)Školitel mgr. Tomčíka, prof. Markus Giger odkázal v
podrobnostech na své obsáhlé stanovisko k disertaci, zdůraznil
inovativnost a aktuálnost tématu, zhodnotil možné pokračování
podobného výzkumu a jeho potřebnost (rozšíření či naopak
profilování materiálu, zohlednění ideologického postoje periodik).
Odkázal na formální nedostatky, popsané v e stanovisku školitele.
Připojil se k názoru prof. Šmejkalové o nedostatečné kohezi textu,
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které jsou výsledkem jednak nebývalé stručnosti textu, ale především
výběrového přístupu a zkratkovitého ztvárnění práce, které zdaleka
netematizuje veškeré podrobnosti a pracnost a veškeré doplňující
práce nad analýzou materiálu. 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, 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. Domnívá se, že užitečné by bylo
srovnání materiálu s popisem jazyka socialistické propagandy.
Předložená disertační práce Mgr. Stanislava Tomčíka „Jazyk
nacionálně-socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 30. let“
dle školitele splňuje požadavky kladené na disertační práci v oboru
„Slovanské filologie“. Doporučil ji k obhajobě a navrhl autorovi po
obhajobě udělit titul Ph.D.
7)Disertant se exprompt vyjádřil k některým uvedeným výtkám a
otázkám, především k časovému vymezení zkoumaného materiálu,
připustil proměny profilu periodik během zkoumaného období.
Popsal důsledky výměny redakce novin (např. Serbských nowin), ale
ne vždy bylo možné jednotlivá období rozlišit, resp. Se podobné
podrobnosti do textu nedostaly. Co se týká porovnávání tisku
nacionálněsocialistického a socialistického, těm se autor vyhnul,
zaměřil se na specifika lužickosrbského kontextu. Autor připustil, že
v popisu literárních textů bylo třeba pracovat více s literární teorií,
ale zůstal u využití stejné metody, jako byla ta uplatněná na ostatní
materiál. K metodologii jazykové analýzy, která zůstala na rovině
lexikální, uvedl, že je v práci nepříliš dobře popsána, uvedl německé
zdroje zvoleného přístupu, ucelená jazyková analýza v tomto pojetí
byla v popisu jazyka nacionálněsocialistické propagandy skutečně
opřena o analýzu lexikálních jednotek. Z hlediska materiálu uvedl
jako důležitou otázku využití textů v přílohách zkoumaných periodik,
které by nejspíš obraz národněsocialistické propagandy proměnil,
neboť tam se ideologická propaganda neprojevuje tak silně. Další
plošný výzkum periodik by již zřejmě zásadní povahu obrazu
propagandy nepřinesl, snad by se objevilo jen více lexémů. Školitel a
oponenti využili příležitosti požádat autora disertace o podrobnější
stanoviska. Prof. Giger se zeptal na persuasivní strategie, které
zůstaly v práci opomenuty, a na to, jak se odrážejí v analyzovaných
textech, např. v komparaci s německým tiskem. Disertant poukázal
na způsoby konstrukce „nové“ identity „správného Srba“. Disertant
doplní errata do SISu, pokud mu to systém dovolí.
8)Diskuse: dr. Václav Velčovský položil otázku ohledně vlivu
výměny redakce periodika na jazyk a zaměření publikovaných
materiálů: vypracovávly redakce nějaké pokyny pro tisk, které by
ovlivňovaly jazyk propagandy. Autor se setkal jen s informací o
jediném pokynu, jak se má psát jméno Adolfa Hitlera. Disertant
předpokládá, že se používaly pokyny německé, specificky
lužickosrbské zásady zřejmě vypracovávány nebyly. Německé
pokyny existovaly v hojné míře, jsou různé názory na to nakolik byly
zásadní a nakolik se jim novináři podřizovali.
Prof. Gladkova se zeptala na úlohu úvodníků v lužickosrbských
novinách. Autor zdůraznil, že tato úloha je spjata spíše s úlohou
konkrétních osobností mezi novináři, úvodníky měly obvykle
obecnější nebo světovou tematiku.
Dr. Katja Brankačkec se dotázala na pravopisy a grafické systémy,
které se v lužickosrbských periodikách používaly. Mgr. Tomčík
popsal situaci: projevilo se to ve střídání fraktury a antikvy. Byly
pokusy o zavedení antikvy, ale protesty čtenářů přinutily redakci
příslušného periodika k návratu k předchozímu stavu používání obou
grafických systémů.
Doc. Vykypěl vyjádřil názor, že práce by měla vyjít tiskem, a to
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nejlépe v němčině, neboť v německých textech, které by německou
odbornou veřejnost informovaly o těchto nuancích ve vyjadřování a
německým mluvčím by ozřejmily tuto důležitou problematiku. Prof.
Giger ideu podpořil a zdůvodnil její potřebnost. Dr. Šolčina vyslovila
názor práce by měla vyjít především v horní lužické srbštině. Práce
představuje citelné desideratum a tuto proluku by bylo velmi
užitečné zaplnit.
9)Závěr diskuse: všichni zúčastnění vyjádřili uspokojení nad
průběhem diskuse, prof. Gladkova ji tedy uzavřela.
10)V uzavřeném zasedání se hlasovalo o výsledku obhajoby
aklamací, což je dokumentováno v elektronické formě. Jako
úspěšnou ji hodnotilo všech 5 přítomných členů komise, titul byl
mgr. Stanislavu Tomčíkovi tedy udělen 5 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování, ani nikdo nebyl proti. Obhajoba disertační práce byla
klasifikována „prospěl“.
11)Hlasování:
Počet členů komise pro obhajobu: 5
Počet přítomných členů komise: 5
Počet kladných hlasů: 5
Počet záporných hlasů: 0
Zdrželo se: 0 členů

V Praze dne 16.12.2021

Zapsala: prof. Dr. Hana Gladkova, CSc.

Ověřil: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. ............................

Členové komise: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný
profesor Univerzity Karlovy

............................

 Mgr. Katja Brankačkec ............................

 PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. ............................

 doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. ............................
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