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s přílohami 

 Klára Šubrová si jako téma své práce vybrala problematiku jen zdánlivě zpracovanou 

– období tzv. mnichovské krize a konce prvorepublikového Československa. Tuto hektickou 

dobu československých, respektive českých dějin zkoumala v kontextu dobového 

rozhlasového vysílání. Jedná se o téma zajímavé, jež v principu skýtá možnost přiblížení se 

dobovému rozpoložení české společnosti, jejím pocitům, emocím i momentálnímu odhodlání 

čelit pomyslné nepřízni osudu. Jak deklarovala sama pisatelka, cílem předkládaného textu 

bylo zpracování archivovaných rozhlasových projevů ze září 1938, potažmo analýza těchto 

projevů a určení jejich hlavních rysů. Opakuji, že se jedná o zajímavý nápad. Je však otázkou, 

do jaké míry se podařilo autorce potenciál tématu využít, byť jsem si zároveň vědom 

autorčina zrakového handicapu. 

 Práce má na první pohled logickou strukturu, v úvodních pasážích pojednává pisatelka 

kořeny „mnichovských dnů“, připomíná mezinárodní politickou situaci a okolnosti existence 

Republiky československé. Zároveň je však otázkou, zda bylo nutné (z hlediska 

deklarovaného cíle práce) relativně detailněji popisovat předhistorii konference v Mnichově a 

tehdejších českých událostí. A pokud se již pisatelka do nástinu prvorepublikových dějin, a 

v jejich rámci česko-německého poměru, pustila, pak by bylo rovněž zajímavé podívat se na 

vlastnější kořeny německého „separatismu“ v období moderních dějin. Procesy a tendence 

dočasně vrcholící v Mnichově měly totiž své myšlenkové počátky již v době 19. století, tedy 

především v jeho 2. polovině. 

 Stejně tak jinak bylo možné pojmout úvodní části o rozhlasovém vysílání. Bylo by 

zajímavé se detailněji rozepsat o roli rozhlasu jako média formujícího veřejné mínění, obraz 

společnosti o sobě samé i o jejích přátelích či nepřátelích. Rozhlas chápejme rovněž jako 

nástroj formování sociální reality a životních světů dobového publika, ale i jako instrument 

propagandy, agitace atd. Zkrátka škoda, že se Klára Šubrová nezabývala rozhlasem i v tomto 

kontextu. O to více by pak vyvstala důležitost, role a případný mobilizační potenciál 

rozhlasových projevů v době mnichovské krize. 

 Oceňuji autorčinu snahu o podrobný výzkum v rámci jejích badatelských možností. 

Zamlouvá se mi, že prošla vybrané projevy a snažila se o jejich analýzu. Stejně tak je mi 

sympatická její svého druhu edice těchto proslovů. Díky práci Kláry Šubrové se můžou i další 

zájemci seznámit s plným zněním daných řečí. Ovšem i zde zároveň musím vyjádřit kritičtější 

soud. Myslím si totiž, že by práci dodal na atraktivitě ještě jiný přístup, tedy nejen přiblížení 



obsahu daných projevů, ale především jejich obsáhlejší shrnutí jako celku. Jinými slovy, 

jakoby Klára Šubrová zůstala na půli možné cesty. Připravila si „základnu“, ale k následné 

„nadstavbě“ se již nedostala. Přitom se nabízí řada otázek a momentů, na něž mohla pisatelka 

v této shrnující kapitole upozornit (ostatně tato případná shrnující část by tvořila těžiště textu): 

 Pojmy, slova, jazyk proslovů – jaká slova se objevují a opakují? Měly proslovy 

obecně mobilizovat nebo klidnit situaci? Opakovaly se, respektive byly užívány 

nějaké řečové strategie? Jak bylo hovořeno o postupu západních mocností, již 

v tehdejších dnech byl všeobecně pojmenováván jako zrada? 

 S touto problematikou souvisí otázka vnímání sebe sama a vlastní situace a chápání 

nepřátel. Jak byla česká společnost líčena, prostřednictvím a pomocí jakých atributů? 

Jak byla celá situace publiku podávána? MY jako oběť vs. ONI jako agresor či 

nechápající velmoc lhostejná k osudu malého státu uprostřed střední Evropy? 

Opakovaly se v souvislosti s Německem či západními mocnostmi nějaké stereotypy? 

A v souvislosti s vlastním československým státem? 

 A jak byl v projevech prezentován Sovětský svaz, lze moment spojenectví se SSSR, 

bolševismu a případného sovětského zásahu nějak problematizovat a zobecnit? 

V případě projevu ministra Huga Vavrečky jakoby se totiž zdálo, že upřednostňoval 

spíše mnichovské řešení situace, než podezření z bolševismu…? Jak si to pisatelka 

vysvětluje, nevypovídá to o něčem obecnějším? 

 Samostatnou kapitolou jsou odkazy do dějin – bylo nějak v řečech explicitně 

odkazováno k (národním) dějinám? Pokud ano, tak na jaké události a děje, potažmo na 

jaké osobnosti? Lze v této souvislosti uvažovat o nějaké aktualizaci národního 

příběhu? 

Toto jsou jen příklady otázek, které mohla autorka projevům „položit“, respektive, jejichž 

prostřednictvím mohla jednotlivé proslovy uchopit jako dobový fenomén, jako nástroje 

podílející se na formování představ dobové společnosti o celkové situaci, o sobě samé, o 

mezinárodních poměrech atd. Zatím ale zůstala o zkonstatování jednotlivostí. Práci tak bylo 

možné koncipovat odlišným způsobem, tak, aby vynikla dobově charakteristická specifika 

vystihující chvíle státní nejistoty, odhodlání, obav či zklamání. Právě tato nedotaženost je 

hlavním důvodem pro mé konečné hodnocení předkládaného bakalářského textu. Práci Kláry 

Šubrové jsem si totiž přečetl se zájmem a jistě ji doporučuji k úspěšné obhajobě. Zároveň 

však mám k výslednému dílu zmíněné připomínky, kvůli kterým navrhuji hodnocení: velmi 

dobře. 
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