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  Druhá republika v politice, hospodářství a ekonomice  
   očima německého liberálního tisku 

 
 Deskriptivně pečlivá, kultivovaně napsaná a materiálově zajímavá 
bakalářská práce Sandry ZOUZALOVÉ usiluje o podání obrazu „druhé“ 
Československé republiky, jak se vytvořil v německém liberálním tisku po 
„mnichovské dohodě“, konkrétně ve Frankfurter Zeitung und 
Handelsblatt (FZuH), v předchůdci dnešního Frankfurter allgemeine 
Zeitung.  
 Po stručném Úvodu k práci, spíše prozrazujícím autorčinu osobní 
motivaci zpracování tématu, se v další, bohužel příliš stručné druhé 
kapitole, vykládají metody a cíle výzkumu. Proklamované východisko 
v analýze diskurzu novinových článků“ není blíže specifikováno (mělo jít o 
deskripci diskurzu, jeho kritickou analýzu, o dekonstrukci hegemoniálního 
diskurzu atp.?!?). Bohužel není rovněž tematizován metodologický rozdíl 
mezi analýzou diskurzu a analýzou medií, k níž práce Sandry Zouzalové 
spontánně směřuje, což ovšem neodpovídá zcela zadání práce. Autorka 
v metodologické kapitole jen stručně enumeruje tematické rozčlenění 
sledovaných článků a komentářů (zprávy z politiky, z hospodářství, ze 
sportu, kultury a „ostatní“), další informace o metodologických 
problémech nepodává. Je příznačné, že autorka v seznamu literatury 
neuvádí ani jediný titul, zaměřený ať už na problémy analýzy diskurzu 
nebo na analýzu medií. 

Autorčino líčení historie a vývoje listu věnované historii sledovaného 
periodika, jehož mediální historie a vývoj jsou v práci docela pěkně a 
pečlivě, i když jen deskriptivně vylíčeny ve třetí kapitole. Větší pozornost 
byla ovšem věnována snáze dohledatelným informacím k dějinám listu 
v XIX. století a menší k jeho postavení a vývoji ve století XX., nemluvě 
třeba o problému, do jaké míry list mohl zůstat „liberálním“ po roce 1933. 
Např otázka co media a veřejnost rozuměly za třetí říše liberalismem, a do 
jaké míry se tehdejší liberalismus v oné době vracel ke svým 
nacionalistickým až šovinistickým složkám, jak je známe z konce XIX. 
století, by v dané souvislosti bylo zajímavé. Situaci po roce 1933, která se 
bezprostředněji vztahuje k zadání práce, věnovala autorka pouze asi 10. 
řádek [str. 9-10], ve kterých se navíc zmiňují pouze problémy spojené s 
rasově založenými zákazy povolání, a povšechnou, přibližně stejně 
dlouhou charakteristiku německého liberálního tisku [str. 11 - 12]. 
Povrchní proto zůstaly např. otázky celkové koncepce listu, změny jeho 
ideového zaměření atp. Lze říci, že kapitola, věnovaná historii 
sledovaného periodika, je docela pěkně a pečlivě zpracovaná z hlediska 



mediální historie, nevytváří však dostatečnou základnu pro analýzu 
diskurzu.  
 Podobně pečlivý a dobře strukturovaný charakter mají výklady ve 
čtvrté kapitole, věnované historickému kontextování tématu práce  
(Pohled na cestu k Mnichovu).  

Jádro práce ovšem spočívá v kapitole páté a šesté, zaměřených na 
vnímání „druhé republiky“ v FZuH, na informování o jejich problémech 
(Česko – slovenské a česko – sudetoněmecké vztahy, hospodářství atd.) a 
na komentování těchto problémů problémů, přičemž autorčin výklad se 
účelně člení na sledování dvou období, jednak bezprostředně po mnichově 
(říjen a listopad 1938) a potom na období postupné stabilizace „druhé 
republiky“, končící okupací (prosinec – březen). Zde podávaný materiál je 
zajímavý, bohužel zůstal zpracovaný pouze deskriptivně. Proto také 
závěrečné shrnutí výsledků, k nimž práce dospěla, a hodnocení pozice 
listu v Závěru (7. kapitola, str. 50 - 53) zůstávají velice povšechné. 
Zjištění, že se obě sledovaná období (říjen-listopad a prosinec-březen) 
diametrálně liší, by mělo být analyticky prohloubeno, zejména směrem 
k rekonstrukci obrazu „druhé republiky“ v listu, v práci podaný na asi 20. 
řádcích.  

Autorka si ve své bkl.práci žádný zvláštní problém neformulovala, 
pojala ji jako referativní a deskriptivní líčení obsahu jednoho listu v určité 
historicko politické situaci. Rezignace na hlubší diskurzivní analýzu textů ji 
znemožnila dospět k nějakým méně očekávatelným závěrům. Na druhé 
straně je třeba ocenit jazykovou náročnost jejího pramene, časovou 
náročnost jeho zpracování a zejména pečlivost, s níž k obojímu 
přistoupila.  Před obhajobou ji navrhuji hodnotit kolem 33 bodů.  


