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Abstrakt: 

 Diplomová práce „Obraz sudetských Němců v českém tisku v krizovém roce 1938“ se 

zabývá mediálním obrazem německé menšiny v Československu v období mnichovské krize 

(od dubna 1938 do podpisu mnichovské dohody), a to formou komparace, která zahrnuje 

ústřední tiskové orgány hlavních politických proudů té doby: u ČSDSD - Právo lidu, u ČSNS 

- České slovo, u ČND (Národního sjednocení) – Národní listy, u KSČ – Rudé právo, u ČSL – 

Lidové listy a u agrárníků (Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu) - 

Venkov. Práce se rovněž dotýká postojů českých fašizujících proudů k sudetským Němcům. 

Výstupy stranických periodik nejsou zkoumány izolovaně, ale i vzhledem k politickým 

postojům jednotlivých stran a je zohledněn vývoj těchto postojů v čase s tím, jak se krize 

prohlubovala, rozdělením zkoumaných témat do tří hlavních období roku 1938. V neposlední 

řadě jsou tyto postoje konfrontovány i s postoji tisku sudetských Němců. Práce je obecně 

zarámována pojednáním o mezinárodních a historických souvislostech sudetoněmeckého 

problému a rolí médií a propagandy v souboji mezi demokratickým Československem a 

totalitární Třetí říší o přízeň velmocí a veřejného mínění. 

Abstract: 

 The master thesis „The image of Sudeten Germans in the Czech press during the crisis 

of 1938“ deals with the media reflection of Sudeten Germans in the central political party 

press of the main political groups of that time in the period between April 1938 and the 

Munich agreement. This reflection is analyzed through the comparative method including the 

main political papers of ČSDSD - Právo lidu, ČSNS - České slovo, ČND (Národní 

sjednocení) – Národní listy, KSČ – Rudé právo, ČSL – Lidové listy and the agrarians 

(Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu) - Venkov. The thesis also 

explores the attitude of Czech fascist movements towards Sudeten Germans. The reflections 

in the political press are not approached in isolation, but in accordance with the party political 

programs and to their evolution in time as the crisis got more and more serious. Therefore the 



press analysis has been divided into three main periods. This reflection in the Czech press is 

then confronted with the reflection in the Sudeten German press. The framework of the thesis 

is completed by the international and historical circumstances of the Sudeten German problem 

and the role of media and propaganda of the democratic Czechoslovakia and the totalitarian 

Third Reich towards the Western powers and the public opinion. 

Klíčová slova: sudetští Němci, 1938, Mnichov, československý tisk, politické strany, 

mediální obraz, SdP, Henlein, český fašismus 

Keywords: Sudeten Germans, 1938, Munich, Czechoslovak press, political parties, media 

image, SdP, Henlein, Czech fascism 

Rozsah práce: 462 161 znaků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a 

literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného vysokoškolského titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne …………….. PhDr. Anna Sálová 

 

 


