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Jak vyplývá již z názvu práce, diplomantka si zvolila ke zpracování téma z 

regionálních dějin, po pramenné stránce jednoznačně uchopitelné, neboť se jedná o rozbor 

nejdůležitějšího slezského týdeníku vycházejícího v českém jazyce – Novin Těšínských. 

Podobná práce v sobě skrývá vždy několik úskalí. Na jedné straně může svést užší pramenná 

základna k nedostatečné kontextualizaci probíraných témat, na straně druhé pak k 

nezáživnému vypočítání témat a článků s absencí jakékoliv problematiky. Frankové se však 

těmto úskalím vyhnula. 

Předkládaná práce si klade dva základní cíle: Prvním je „odhalení odlišností a 

specifického postavení“ těšínského tisku v rámci zemí Koruny české, druhým je analýza 

vztahu mezi jednotlivými národnostmi regionu (Češi, Němci, Poláci, Židé), a to především v 

několika zásadních tématech – otázka národnostní, školská, hospodářská a jazyková. (s. 7). 

Tato jasná problematika je šťastně volena, neboť dovoluje, aby celé práci zachovala 

logickou strukturu. Z letmého pohledu tomu totiž tak není. Práce je rozdělena na celkem 6 

kapitol, přičemž na poslední (Stav regionu a jeho problémy) připadá téměř polovina celého 

textu, což působí poněkud nevyváženě. Z detailnějšího pohledu je však zřejmé, že se 

diplomantka snaží zcela správně postupovat od všeobecného k jednotlivině.  

V první kapitole nabízí nástin historického vývoje zkoumaného regionu, ve druhé pak 

vhled do regionálního tisku. Této části chybí podrobnější analýza jinojazyčných novin 

Těšínska z let 1899-1900, protože operovat s počtem titulů za léta 1848-1998 je přeci jen 

poněkud povrchní (s. 18). Následující kapitoly se soustředí na samotné Noviny Těšínské, 

postupně je ukázáno na vnitřní strukturu listu a okruh jeho autorů. Franková správně podotýká, 

že k otiskovaným dopisům redakci je potřeba být značně opatrný, neboť je známa nekonečná 

řada případů, kdy si redakce – z různých důvodů – tuto rubriku s tváří nestrannosti 

obstarávala sama (s. 37). Následuje pak detailnější rozbor politických zpráv listu. Zde je jistě 

zajímavý postřeh o geografické šíři zaměření novinek. Nejdůležitější části práce je pak 

zmiňovaná kapitola o stavu regionu a jeho problémech, v každé podkapitole je opět 

postupováno od všeobecného úvodu ke konkrétním ohlasům. Toto všeobecné uvedení mohlo 

být rozhodně kratší v případě kapitoly 7.1, kdy je velice podrobná pozornost věnována 

rakouské politice „jazykových nařízení“, což jsou témata dostatečně známa. Objevné se zdají 

rozbory dalších témat a to především česko-polské otázky na Těšínsku a problematiky 

školství v regionu. Radikalizace národního povědomí Poláků ve studovaném období není bez 



vlivu na události česko-polských vztahů let 1919/1920, kdy byly tyto neshody pro pražské 

politiky velikým překvapením. Práce ukazuje, že se situace připravovala již o generaci dříve. 

V případě školství by jistě hlubší rozbor zasloužilo téma učitelské profese (jeho funkce, 

prestiž, ohodnocení), jež je pouze letmo nadhozené. V tomto národnostně smíšeném kraji byl 

výběr školy každodenní národností volbou rodiny a hlubší analýza by prohloubila pohled na 

zkoumanou problematiku. 

Autorka velmi dobře stylizuje, v textu nejsou téměř žádné překlepy a chyby, což je 

potřeba v dnešních souvislostech hodnotit velice pozitivně. Pečlivě doplnila a zpracovala 

poznámkový aparát. Snad by bylo vhodné vyhnout se termínu jako „plátek“ (s. 20) a dbát na 

potřebný odstup historika od tématu. Na několika místech se autorka nechala příliš „vtáhnout“: 

„Vztah Poláků a Čechů nebyl zpočátku zdaleka tak napjatý jako vztah našeho národa 

s Němci“ (s. 84). 

 

 Přes těchto několik drobných výhrad je nutné říci, že se jedná o práci kvalitní, a proto 

navrhuji známku „výborně“. 

 

PhDr. Jiří Hnilica 


