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Školiteľský posudok na bakalársku prácu  

 

Kláry Šubrové 

Mnichovské dny a jejich ohlas v rozhlasovém vysílání 

 

S kolegyňou Šubrovou som sa zoznámil v roku 2009, keď som prebral vedenie jej 

bakalárskej práce po zosnulom profesorovi Janovi Kuklíkovi. Po prvých diskusiách sme sa 

dohodli na tom, že spracuje tému rozhlasového vysielania v čase mníchovskej krízy, o čom 

diskutovala už aj s pánom profesorom. Pre tému sme sa rozhodli aj z toho dôvodu, že reflexia 

verejného diskurzu predstavuje významnú súčasť spracovania dejín. Obzvlášť v kritických 

obdobiach narastá význam verejných prejavov, ktorých úlohou je informovať, vysvetľovať, 

resp. burcovať alebo krotiť vášne. Práve v tomto kontexte vidím aj význam predloženej práce.  

Určitý problém vidím v tom, že k téme Mníchova máme obrovské množstvo literatúry, 

ktorú je nutné pri spracovaní takejto práce poznať. O metodologickej literatúre k výskumu 

diskurzov ani nehovoriac. Prezretie takého množstva textov je však v prípade kolegyne 

nereálne, kvôli jej zrakovému handicapu.  

Predložená bakalárska práca má 96 strán, pričom hlavný text je v rozsahu 45 strán. 

Skladá sa z piatich kapitol a na záver sú pripojené rozsiahle prílohy – 18 analyzovaných 

prejavov. Oceňujem širší historický kontext, ktorý má v danom prípade svoje opodstatnenie, 

keďže Klára Šubrová sleduje formovanie československo-nemeckých vzťahov už pred 

Mníchovom. V kľúčovej kapitole venovanej samotnému rozhlasovému vysielaniu, približuje 

tento fenomén a jasne argumentuje, že koncom 30. rokov išlo už o pomerne vplyvné masovo-

komunikačné médium (s. 32-33). V tomto kontexte čítam aj analyzované prejavy odrážajúce 

dobovú atmosféru a odhodlanie brániť republiku. Autorka si veľmi pozorne všíma obsah, ale 

aj tón prejavov a konštatuje, že väčšina politických prejavov mala podobnú štruktúru aj obsah. 

Rečníci používali často historické paralely, zdôrazňovali úspechy prvej republiky a apelovali 

na vlastenectvo. 

Určité limity práce vidím v jej interpretačnej časti, kde by bolo možné analyzovať 

prejavy v širšom kontexte, jasnejšie stanoviť metódu práce, sledovať metafory a iné výrazové 

prostriedky atď. Zaujímavé by bolo napríklad čítať aj o názorovej konfrontácii, ktorá sa 

v danom období objavuje na politickej úrovni, ale aj na verejných priestranstvách. Na druhej 



strane, analýzu dobového pro-československého politického diskurzu považujem za 

dostatočnú úlohu pre spracovanie bakalárskej práce. 

Na záver mi preto ostáva len konštatovať, že predložený text spĺňa všetky formálne aj 

obsahové náležitosti kladené na bakalársky stupeň vzdelávania. Bakalársku prácu Kláry 

Šubrovej odporúčam na obhajobu a navrhujem známku veľmi dobrá (2). 

  


