
Posudek diplomové práce  

 

Barbora Fraňková, Noviny těšínské (Pokus o analýzu šestého ročníku). Praha, PedF UK, 

2010. Diplomová práce. Stran 123, v tom obrazové přílohy. 

 

Autorčina práce se obírá tématem z dějin českého regionálního tisku přelomu 19. a 20. 

století. Specifikem je oblast jeho vydávání – Těšínské Slezsko, protože v pražských 

historických kruzích nebývá této oblasti věnována dostatečná pozornost. Autorka si vybrala 

pro rozbor jediný ročník periodika dosažitelný v pražských knihovnách. Při svém výzkumu a 

při hledání adekvátního způsobu rozdělení získaného materiálu a jeho výkladu  se nemohla 

opřít o příliš mnoho analogických pokusů. Použitá regionální literatura umožnila základní 

zakotvení tématu v širší slezské problematice, v úvodu však měly být aspoň tituly, tákající se 

dějin místního tisku, aspoň stručně zhodnoceny, aby vynikla autorčina východiska. Zároveň 

nemohu vyloučit, že při pečlivém průzkumu regionálních odborných časopisů by byly různé 

dílčí studie, které by autorce usnadnily práci a upřesnily její výsledky.  

Je nesporné, že autorka strávila studiem novinových materiálů z jediného ročníku časopisu 

obrovské množství času a že jeho zpracování bylo nesnadné. Postup, který B. Fraňková 

zvolila, lze označit za logický. Po podání hlavních informací o dějinách časopisu, skladbě 

jednotlivých číslech i okruhu zastoupených autorů přistoupila k analyzování hlavních 

problémových okruhů, které byly v časopise sledovány. Rozboru získaných materiálů 

předchází vždy výklad o základním vývoji příslušného problému. Autorka přiložila k práci 

soubor obrazových příloh, mezi kterými mohla být zastoupena také reprodukce aspoň jedné 

stránky zkoumaného týdeníku. 

Základní autorčiny závěry lze označit za přínosné a její výklad hlavních dobových 

problémů sledovaných novinami za zvládnutý.  Přesto mám několik kritických připomínek. 

V rámci vstupního výkladu o dějinách Těšínska by bylo vhodné říci více o situaci této korunní 

země kolem r. 1900. Výklad o obecné problematice je místy rozsahově předimenzován (např. 

v kapitolce o vývoji česko-německé jazykové otázky ve druhé polovině 19. století). Je škoda, 

že se autorce nepodařilo více zjistit o životě a významu osob vydavatelky a redaktora listu. 

Práci B. Fraňkové doporučuji k obhajobě a doporučuji ji hodnotit známkou´“velmi dobře“. 

 

V Kozojedech 31. 8. 2010 

                                                                                                                 dr. Bohdan Zilynskyj 



     


