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 Autorka si ve své bakalářské práci vytkla za cíl "poukázat na zvláštnosti a specifika 

zpracování tématu odsunu po 2. světové válce v současném (a do menší míry i německém 

tisku." (s. 10) Pro dosažení svého cíle si zvolila kvantitativní obsahovou analýzu vybraných 

českých a německých periodik. Lze souhrnně říci, že předložila samostatně zpracovanou a 

nepochybně kvalitní bakalářskou práci, nicméně v některých ohledech práce vyvolává dílčí 

pochybnosti. 

 První se týká vymezení tématu. Autorka, jak je uvedeno již výše, chce zkoumat obraz 

odsunu v tisku, ve skutečnosti se zabývá jen jedním z jeho aspektů, a sice násilnými 

vystoupeními českého obyvatelstva proti (bývalým) spoluobčanům německé národnosti (byť 

někdy za asistence či s podílem, jak ukazuje analyzovaný případ, Němců samotných). I když 

tento aspekt tvoří nedílnou součást celé historie odsunu, není s ní zcela totožný, analyzovaný 

obraz se z pochopitelných důvodů jen okrajově zabývá příčinami odsunu, jeho mezinárodními 

souvislostmi, průběhem a důsledkem - tedy aspekty, které by zcela určitě měly být součástí 

případného celkového obrazu odsunu Němců z Československa. Zkoumaný aspekt ale je 

nepochybně citlivý (ne-li nejcitlivější), a proto je jeho analýza i tak nesporně záslužným 

činem. 

 Druhá pochybnost se týká výsledku analýzy. Zjištění, že nejblíže k "diskursu obhájců" 

mají komunistické Haló noviny nikoho nepřekvapí a snad ani za tu námahu nestálo. 

Vzhledem k jejich výraznému kurzu do názorového "mainstreamu"  v posledních letech sotva 

překvapí, že blízko k pozici "obhájců" mají Lidové noviny. Autorka proto měla využít svého 

bohatého materiálu a jít za hranici základní typologie a pokusit se v závěru shrnout, k jakým 

základním argumentačním figurám obou zvolených dikurzívních modelů ten či onen deník 

tíhne. Alespoň jako hypotézu by se měla pokusit formulovat, proč tomu tak je. Mimochodem, 

napovídá případná důslednost či nedůsledku argumentace v jednotlivých tiskovinách skutečně 

něco o charakteru redakční politiky či jakési redakční disciplíny? Poněkud rezignované 

zjištění, že bulvární listy (Blesk a Aha) vůbec nelze typologicky přiřadit ke zvoleným 

diskurzním modelům, nutí k otázce, proč tedy vůbec byly analyzovány. Jestli se to nedalo 

předem tušit, tak co z toho tedy vyplývá? 

 Konečně není zcela jasný smysl analýzy německého tisku. Autorka se cíleně a s 

dobrými důvody nepokouší o komparaci (viz s. 14-15), a tak oba obrazy dobronínských 

událostí stojí poněkud netečně vedle sebe. 

 Nelze pominout, že práce je zracována velmi pečlivě, text je promyšlený a 

zformulovaný na velmi dobré úrovni, s minimem stylistických ("množství" či velikost 

prostoru? - s. 34) a gramatických chyb či překlepů. Z dílčích nedostatků bych upozornil na 

pravopis slova: "wehrwolf (s. 28, resp. 3), které správně zní "werwolf" - zde autorka buď 

podlehla svým novinovým předlohám (tato chyba se v českém prostředí objevuje téměř 

noricky) nebo něco přehlédla. Zákon č. 115 z května 1946 byl regulérní zákon a nikoliv 

prezidentský dekret (s. 43) - jejich vydávání skončilo k 28. říjnu 1945. Když o tomto zákonu 

autorka mluví, měla by uvést, že pardonoval nejen činy, které byly učiněny v rámci "boje za 

znovunabytí svobody", ale i "jednání", "které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy 

okupantů nebo jejich pomahačů", což je v i evropském kontextu té doby vyjímečné, ne-li 

ojedinělé. 

 Občas, ale spíše vyjímečně by byl na místě uvážlivější závěr. Autorka si např. všímá, 

že slova "oběť" používá zejména bulvární tisk (v tomto případě Blesk), a sice vzhledem ke 

"svému expresivnímu charakteru". To je jistě pravda, ale vyvozovat z absence tohoto výrazu, 

že Haló noviny se "patrně chtěly vyhnout vzbuzování přílišných emocí" (s. 33), je 



problematické. Není to spíše proto, že v komunistické perspektivě je i ubitý Němec stále ještě 

spíše pachatel než oběť? Haló noviny sice dostanu do ruky jen velmi zřídka, nicméně mám 

pocit, že je to jedna z českých tiskovin, která systematicky hraje na právě emoce, ale to může 

být věc názoru. 

 S. Komasová předložila bakalářskou práci, které splňuje obsahové i formální nároky 

na bakalářskou práci, doporučuji proto její bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ji 

klasifikovat stupněm "velmi dobře". 
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