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 Ve své práci si M. Dressler dal za cíl zjistit, jak vnímal dobový český tisk německé 

aktivistické strany a jakými případnými proměnami jeho pohled na ně procházel. Autor zvolil 

tři důležité české deníky (Lidové noviny, Národní politiku a Právo lidu) a analyzoval jejich 

stanoviska k hlavním německým aktivistickým stranám ve třech časových sondách, za které 

zvolil volby v roce 1929 a 1935 a rok 1938, konkrétně období zhruba od "anšlusu" Rakouska 

do mnichovské dohody. Snažil se najít odpověď na otázku, zda podle vybraných deníků bylo 

společné soužití Čechů a Němců ve státě možné. Dospívá k závěru, že žádný ze sledovaných 

deníků o nepochyboval o "budoucnosti společného soužití"; do "posledních chvil" byly 

aktivistické strany českým tiskem brány jako "přirození partneři ve vládě společné zemi". (s. 

35) 

 Na práci je nesporně sympatický autorův úspěšný pokus o samostatný přístup ke 

zvolené problematice, které dosavadní odborná literatura věnovala ne právě zanedbatelnou 

pozornost. Nicméně se nelze ubránit dojmu, že konečný výsledek práce je spíše hubený. 

Možná, že je to dílem ne zcela šťastně vymezeného cíle práce, protože v české perspektivě, 

která byla jednoznačně určena snahou o udržení československé státnosti, bylo soužití s 

Němci nutností, k níž nebyla alternativa. Otázka tedy spíše měla znít, jak si publicistika toto 

soužití představovala. A zde ovšem zjevně narážíme na omezenost denního tisku, který 

především referuje o každodenním dění, než aby se zamýšlel nad hypotetickými možnostmi 

jeho vývoje. Do značné míry překvapivé je i autorovo konstatování, že ve vnímání 

německých aktivistických stran sledovaným denním tiskem nedošlo během trvání první 

republiky k žádným výrazným posunům. (s. 34) Tento dojem z jeho analýzy nemám, i když 

asi rozhodnější závěr by mohla přinést až jazyková analýza, která by sledovala volbu a četnost 

konkrétních výrazových prostředků. Pohled na loajální část německého obyvatelstva byl v 

roce 1938 rozhodně příznivější než spíše nedůvěřivý a málo diferencující pohled třeba 

počátku 20. let - jinými slovy alespoň sledovaný tisk očividně v tuto kritickou dobu věděl, že 

není Němec jako Němec. Škoda je, že autor v závěru neoslovil problém, kterého se v textu 

dotkl, totiž jak byl na české straně vnímán fenomén německého aktivismu vůbec, zda jako 

pouhá taktická mimikra, strategie politického přežití v nechtěném státě nebo alespoň do určité 

míry autentické a věrohodné vyjádření vůle k životu ve společném státě. 

 Určitá neostrost závěrů může být způsobena volbou příslušných novin. Z hlediska 

vlivu a významu se autorova volba zdá nesporná, na druhou stranu zvolené listy si v 

záležitostech národnostní politiky stály poměrně dost blízko a reprezentují spíše jen výsek 

palety dobových názorů na česko-německé soužití. Propracovanější mohla být i 

charakteristika sledovaných listů. Lidové noviny stály velmi blízko politickému uskupení 

"Hradu". Toto propojení manifestovaly nejen osobnosti typu Proutky nebo Čapka, kteří patřili 

k okruhu tzv. pátečníků, ale i skutečnost, že do novin občas anonymně psal sám Masaryk, 

např. právě po autorem analyzovaných volbách v roce 1929. Škoda je, že třeba u Práva lidu 

není uveden náklad, ačkoliv i obou ostatních listů tak tomu je.  

 Za očekáváním zůstal i rozbor literatury, který není proveden z hlediska cíle práce, 

tedy českého postoje k aktivismu, ačkoliv autor dva základní interpretační vzorce německého 

aktivismu zmiňuje dále v textu. (s. 7) Autor měl navíc zcela určitě sáhnout po pracech 

největšího znalce politických dějin první republiky Antonína Klimka (Boj o Hrad nebo 

příslušné svazky Velkých dějin zemí Koruny české), kde je volbám a hlavně povolebním 

vyjednáváním věnován velký prostor - dobovým tiskem jen naskicovaný a z nedostatku 

interních informací často neuplný obraz by byl čtenáři (a zřejmě i autorovi) mnohem jasnější, 

např. ona velmi komplikovaná povolební vyjednávání v roce 1929. 



 Práce se nevyvarovala i některých dalších sporných momentů. Polemizovat by bylo 

např. možné s vymezením sudetoněmeckého aktivismu a negativismu. (s. 2). Nejenže zde 

není ani slovo o "záměrech" aktivistické politiky, ale podle mého názoru není správně - 

bohužel v závislosti na velké části i odborné literatury, v níž se traduje dosti zkreslený pohled 

- charakterizován negativismus. Tvrzení, že negativistické strany odmítaly jakoukoliv 

spolupráci může platit pro fázi fundamentálního negativismu počátku 20. let. Později 

nespočíval rozdíl mezi aktivismem a negativismem ani tak v cíli, kterým byla v obou 

případech národnostní autonomie, ale především v taktice: aktivisté věřili, že národních cílů 

lze dosáhnout jen cestou spolupráce a budování vzájemné důvěry, negativisté splnění těchto 

požadavků chápali jako primární podmínku vůbec pro účast Němců v nejvyšší politice. 

 Autor rozhodně dokáže psát čtivě, nicméně se občas nevyvaroval ne zcela 

srozumitelných vět či formulací (s. 19 nebo 31), více péče by měl věnovat práci s cizími 

jmény (skutečně je 7. pád od jména Křepek "Křepkou"? s. 8.). Místo na obratu "na jejich úkor 

posilnivší se ´hakenkreuzlery´" by se hodilo "na jejich úkor posilující" nebo vložená věta (s. 

16). Jazyková redakce textu tedy měla celkově pečlivější. 

 Vzdor vzneseným výhradám M. Dressler předložil práci, která splňuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm 

"velmi dobře". 
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