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Posudek konzultantky 

Rigorózní práce Mgr. Jakuba Železného nazvaná Mediální kampaň proti Chartě 77 jako 

vrcholný příklad komplexní komunistické propagandy tzv. normalizace tematicky navazuje na 

autorovu diplomovou práci a její téma dále rozpracovává. Ve srovnání s již zmíněnou 

diplomovou prací je předložená rigorózní práce nejen zásadním způsobem přepracovaná a na 

mnoha místech doplněná, ale autor především propracoval zařazení svých zjištění do kontextu 

– práce je totiž rozšířena o úvodní kapitolu, která zpracovávanou problematiku vhodným 

způsobem zasazuje do dobového mediálního rámce.  

 Právě tato kapitola, která vymezuje a charakterizuje mediální prostředí po roce 1968, 

je pro pochopení dalšího výkladu velmi podstatná a představuje interpretační rámec, v němž 

se práce stává původním přínosem k chápání mechanismů a postupů propagandistického 

působení zvláště v první dekádě normalizačního období. Autor se věnuje hlavním tendencím, 

které se v médiích této doby projevují, a jeho výklad jednoznačně dokládá, že je nejen dobře 

seznámený s faktografickým údaji mediálního prostředí, ale i s kulturně-politickou situací 70. 

a 80. let socialistického Československa.  

 Další části práce se věnují již přímo mediálnímu ohlasu Charty a Anticharty v českých 

médiích z různých aspektů. Je zajímavé sledovat, jak autor ukázněně a pečlivě dokládá 

skutečnost, že vlastně řízení socialistické společnosti, resp. přímo řízení médií, tuto kampaň 

formálně ani obsahově nezvládlo a jak málo bylo účinná. Práce je v tomto ohledu původním a 

velmi cenným příspěvkem k poznání mechanismů a snah o ovládnutí veřejného mínění 

v podmínkách udržující se totalitární moci založené na přísně centralizované architektuře 

politické a mediální komunikace. 

 Z hlediska metodologického je východiskem autorovy práce historická analýza, pro 

zpracování sebraného materiálu využívá autor základních principů diskursivní analýzy. 

 Mgr. Jakub Železný ve své práci využil rozsáhlý soubor literatury, který zahrnuje jak 

odborné historické texty, tak i celou řadu memoárové i populárně naučné literatury. Ocenit je 

třeba rovněž bohaté využívání  archivních fondů. Domnívám se, že právě dobrá 



obeznámenost s rozsáhlou literaturou autorovi umožňuje potřebný nadhled při hodnocení 

jednotlivých mediálních textů. Cenná je i skutečnost, že práce je doplněná biografickými 

poznámkami vybraných osobností, což je pro mne dokladem, že autor bere za svůj cíl nejen 

důkladné zpracování tématu, ale i jistý čtenářský komfort.  

 Rigorózní práce Mgr. Jakuba Železného je napsaná odborným stylem, čtivě (i když 

v některých částech se neubránil přístupu, který se blíží více publicistické rovině práce – jde 

mi především o kapitolu, v níž autor činí paralelu mezi Antichartou a shromážděním českých 

umělců po atentátu na Heydricha) a se zřejmou orientací v problematice. 

 

Závěrem konstatuji, že autor předložil původní práci, která splňuje po stránce obsahové, 

metodologické i formální nároky kladené na odborný výklad, a proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

 

Barbara Köpplová  

  


