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Bakalářskou práci Sandry Zouzalové pod názvem: „Druhá republika v politice, 

hospodářství a ekonomice očima německého liberálního tisku“ považuji za podnětnou a 

přínosnou studii založenou na znalosti základní německé i české literatury ke zkoumanému 

období a problematice a na detailním studiu jednotlivých vydání deníku Frankfurter Zeitung 

z období od konce září 1938 do poloviny března 1939. Je nutné v prvé řadě ocenit práci 

s německými prameny, snahu o jejich co nejobjektivnější interpretaci a velice dobré a dosti 

věrné překlady německy psaných a vydávaných novinových textů do češtiny a úsilí o 

komparaci skutečného vnitřního vývoje Česko – Slovenska v období tzv. druhé republiky a  

v mnoha ohledech subjektivního a tlakem nacistického režimu ovlivňovaného pohledu 

Frankfurter Zeitung na tuto problematiku. Tuto skutečnost je nutné podtrhnout i s ohledem na 

skutečnost, že starší německý tisk bývá v českých knihovnách zpravidla nedostupný, Národní 

knihovnu nevyjímaje. Text co do délky, systematičnosti výzkumu a jeho členění i 

metodických postupů a faktografického obsahu splňuje podmínky k tomu, aby mohl být 

uznán jako bakalářská práce. Obsahuje dostatečně rozsáhlý a věcný poznámkový aparát 

s konkrétními odkazy na použité prameny a literaturu.  

Zároveň i volbu samotného tématu považuji za velmi šťastnou, neboť mezinárodní 

komparace pohledů na jednotlivé události jsou pro studium českých i evropských a světových 

dějin velmi cenným přínosem. V dnešní době, kdy se historiografie snaží překonávat národní 

stereotypy ve vnímání jednotlivých problémů, jevů a událostí, to platí dvojnásob. Přesto je 

nutné zde uvést i některé dílčí připomínky a náměty, kde by se při eventuálním rozšiřování 

práce a dalším bádání dalo ještě postoupit vpřed a znásobit fruktifikaci výsledků dosavadního 

výzkumu. 

Čas od času se v textu objevují drobné problémy ve stylistice, které bývají 

charakteristické pro autory, kteří se dlouhou dobu pohybují v zahraničí. Týká se to zejména 

dlouhých úvahových souvětí, která čas od času nejsou po formální stránce kompaktní a 

souvislá, obsahují nesprávné pády a někdy i ne úplně přirozené větné vazby a ne zcela 

správné termíny. Uveďme příklady: nesprávné užívání 3. osoby jednotného čísla 



přivlastňovacích zájmen (s. 5, 3. odstavec – „Moji práci jsem rozdělila“ místo správného 

Svou práci jsem rozdělila), chybná terminologie (např. s. 15, odst. 2 „právní osobnost“ místo 

správného „právnická osoba“; s. 18 „ měla okupace pohraničí začít 1. října 1938 a skončit 10. 

října“, správně má být „mělo obsazování pohraničí začít“ – obsazení = vlastní akce zabrání 

území x okupace = stav jeho držení – to trvalo pochopitelně až do května 1945!. Dne 10.10. 

1945 okupace v žádném případě neskončila, končí totiž až okamžikem osvobození území a 

jeho navrácení Československu !; s. 23: „Chvalkovský je jedním z nejčastěji zmiňovaným čs. 

politikem“ místo správného: Chvalkovský je jedním z nejčastěji zmiňovaných čs. politiků.; s. 

41 „zachránce práv sudetských Němců“, lépe ochránce práv sudetských Němců; s. 44 – 

„ochranáře práv slabších“, lépe ochránce práv slabších apod.). Při případném doplňování a 

rozšiřování tohoto textu by bylo dobré nechat provést ještě určitou jazykovou korekturu. 

Uvádím jen namátkové příklady, v posudku se ale chci soustředit na věcnou stránku práce, 

drobné jazykové nedostatky nebudu do celkového hodnocení promítat. Uvádím tuto 

skutečnost hlavně jako námět pro případné vylepšení textu. 

Po faktografické stránce je text na poměrně velmi dobré úrovni, přesto se občas 

objevují dílčí nepřesnosti, chyby nebo překlepy.  

Např.: na straně 5, odst. 1 – „končící vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava 14. – 15. 

března“ = chyba, protektorát de iure vznikl až Hitlerovým výnosem ze 16. 3. 1939, 14. 3. je 

dnem odtržení Slovenska a 15. 3. dnem obsazení zbytku českých zemí německými vojsky a 

počátkem více než 6 let trvající okupace tohoto území;  

s. 7 – „dnem 30. 11. 1938, zvolením Emila Háchy do funkce prezidenta a zvolením nové 

vlády“, správně jen u volby prezidenta, Beranova vláda (úřadující od 1. 12. 1938) byla navíc 

pochopitelně ( v souladu s ústavou) jmenována prezidentem republiky, ne zvolena. 

s. 16 – vláda „ pod vedením generála Jana Syrového působila do konce listopadu“ – správně: 

de iure až do jmenování Beranova kabinetu 1. 12. 1939. 

s. 18 dole – vyhlášení úplné mobilizace správně již 23. 9. (ne až 24. 9.) 

s. 20 – „jeho (Beneše“) rozhodnutí odejít z vlády velmi oceňují“ – dal bych rozhodnutí odejít 

z funkce; Prezident republiky v systému parlamentní demokracie není členem vlády, stojí 

mimo ni a po protokolární stránce formálně i nad ní, rozhodně ho nelze začleňovat do vlády, 

byť jeho úřad patří k moci výkonné 

s. 22 – SNJ ... „jejímž představitelem se po generálu Syrovém stal Rudolf Beran“ – „po 

generálu Syrovém“ vypustit, Beran Syrového nahradil v čele vlády, nikoli v čele SNJ. Tu již 

od jejího ustavení v listopadu 1938 vedl Rudolf Beran. 



s. 26 – „sjezd, na kterém se předsedou slovenské vlády po smrti Andreje Hlinky stal dr. Jozef 

Tiso, dřívější předseda strany“ – nepřesná formulace: Andrej Hlinka nikdy nebyl předsedou 

slovenské vlády, pouze předsedou strany (HSĽS). Tuto funkci po něm převzal Tiso, na 

zmiňované žilinské schůzce byl Tiso nominován do funkce předsedy slovenské autonomní 

vlády (vláda v Praze jej pak 7. 10. na tomto postu potvrdila). 

s. 26, 27 a 28 – název „Zakarpatská Ukrajina“ je nepřesný. Správně by se měl užívat název 

Podkarpatská Rus, teprve od roku 1945 pak Zakarpatská Ukrajina. 

Ještě ústavní zákon č. 328/1938 Sb. z. a n. ze dne 22. listopadu 1938 o autonomii 

Podkarpatské Rusi užívá označení „Podkarpatská Rus“. V období od listopadu 1938 do 

března 1939 se též paralelně objevuje termín „Karpatská Ukrajina“, v práci užitý termín 

„Podkarpatská Ukrajina“ je však nesprávný. Vznikl patrně mylným spojením správných 

označení Podkarpatská Rus a Zakarpatská Ukrajina v hybridní novotvar. 

termín Karpato – Ukrajinci (s. 37 a násl.) – raději bych se mu vyhnul, použil bych neutrální 

„obyvatelé Podkarpatské Rusi“ (pod toto označení lze zahrnout většinové Rusíny i příslušníky 

národnostních menšin, jako byli Maďaři, Židé aj.). 

s. 38 – překlep: Chvalkovský navštívil v Berlíně Hitlera jako č. – s. ministr zahraničí 

pochopitelně až 21. 1. 1939 (ne 21. 1.  1938, kdy ještě v čele čs. diplomacie vůbec nestál). 

s. 40 – chyba: „V duchu negativně vyznívajících zpráv se až 15. března najednou bez 

vysvětlení dočteme o tom, že se Slovensko 14. 3. zcela odtrhlo a byl utvořen Protektorát 

Čechy a Morava“. – Noviny z 15. 3. mohly pochopitelně přinést jen zprávu o odtržení 

Slovenska, nikoli o vzniku protektorátu, kterému došlo až 16. 3. Teoreticky mohlo již ranní 

vydání 15. 3. vědět o chystaném a mnohde již zahájeném (na Ostravsku již 14. 3. večer) 

obsazování zbytku českých zemí, byť oficiálně mělo k němu dojít až 15. 3. v 6:00. O vlastním 

právním aktu zřízení Protektorátu však 15. 3. ještě informovat nemohly, a to ani ve večerním 

vydání, neboť k němu došlo až 16. 3. 

s. 43 – Čs. exilová vláda – pro toto období (září 1938 – březen 1939) nesprávný pojem. V té 

době totiž ještě neexistovala, vznikla až 9. 7. 1940. Pro sledované období bych použil spojení 

„Formující se čs. západní exilové centrum“. 

Přes své mimořádné kvality nabízí práce ještě další prostor pro podrobnější výzkum. 

Ne zcela do detailů je v práci rozebrána otázka vlivu nacistů na Frankfurter Zeitung mezi lety 

1933 – 1939, tedy než jej plně ovládli. Mezi prvními čistkami v řadách novinářů v letech 

1933 – 1934 a úplným ovládnutím listu nacisty v dubnu 1939 muselo být velmi zajímavé 

období přechodné fáze, kdy tlak a vliv nacistů již existoval, avšak nebyl ještě tak zásadní, aby 

list definitivně ztratil poslední atributy liberálního periodika. Zajímavé by v tomto směru bylo 



přinést osobnostní profily jednotlivých redaktorů, které by mohly hodně napovědět o tom, do 

jaké míry sílící nacistická ideologie ovlivňovala jejich práci. To by si však vyžádalo velmi 

podrobný výzkum, který by šel dalece nad rozsah bakalářské práce. Pokud by však 

předkladatelka práce uvažovala o navazujícím magisterském studiu, byl by to bezesporu 

velmi zajímavý směr, kudy by se dalo dále postupovat k novým objevům. Zároveň by bylo asi 

dobré srovnat pohled Franfurter Zeitung s pohledy dalších liberálních novin na území třetí 

říše. Někdy může širší komparace odhalit nové aspekty, které na konkrétním příkladu 

jednoho, byť velmi důležitého, listu, nemusejí být zcela zřetelné. I to je samozřejmě námět 

hodný práce mnohem rozsáhlejší, tedy práce diplomové, ne-li dokonce disertační. Opět se 

nejedná o výtku, nýbrž pouze o námět pro další možné studium. 

Výše zmiňované drobné nedostatky ovšem nikterak nesnižují hodnotu práce jako 

celku. Navrhuji, aby celkově byla hodnocena známkou 1 a 44 z 50 možných kreditů. Drobné 

bodové srážky odrážejí skutečnost, že u této práce lze nalézt určité rezervy a že se pole jejího 

výzkumu zdaleka nepodařilo vyčerpat. Více než jako „penalizaci“ je chápu jako pobídku 

k tomu, aby se autorka práce tomuto tématu věnovala i nadále a nedala se odradit nelehkými 

úskalími, která jsou s jeho výzkumem spojena. Tuto bakalářskou práci, po případných 

úpravách, korekcích nepřesností a dalším rozšíření, považuji za možný základ případné 

budoucí práce diplomové. 

 

V Praze dne 21. 8. 2008 

                                                                                 PhDr. Roman Vondra, Ph. D. 

                                                                                 Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

 


