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obsahová analýza obrazu odsunu Němců v tištěných médiích 
 
Autorka si v předkládané bakalářská práci vytkla za cíl zmapovat „zvláštnosti a specifika 

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

německém) tisku“ (str. 10). Vycházejíc z (autorkou) zjednodušené typologie českého 

„společenského diskurzu“ o odsunové problematice navržené M. Kunštátem a M. Kopečkem 

v Soudobých dějinách (3/2003) pak S. Komasová zaměřila svou pozornost na podrobnou 

analýzu nedávné aféry související s objevem masového hrobu na louce Budínka, na jejímž 

pozadí se znovu aktivovaly dobře známé mediální figury vztahující se k českým moderním a 

soudobým dějinám a různé formy politických instrumentalizací odsunové tématiky. V takto 

(pro bakalářskou práci) adekvátně vymezeném prostoru autorka zvolila metodu frekvenční 

analýzy pro zpracování rozsáhlého korpusu článků z českých tiskovin a klasickou kvalitativní 

obsahovou analýzu pro podstatně menší soubor německých článků týkajících se dění kolem 

Budínky. V rámci frekvenční analýzy českých textů sledovala národnostní definování aktérů 

aféry, identitu (identifikaci) obětí a vrahů, s pomocí Havránkova Slovníku spisovného jazyka 

českého posuzovala expresivitu, resp. neutralitu používaného výraziva, zkoumala soudobé 

propojování pachatelů s KSČ a nakonec se podrobněji zastavila u klíčového sporného uzlu 

v souvislosti s pamětí Budínky – totiž u bojů o kříž, který byl vztyčen (odstraněn, znovu 

postaven atd.) na místě objeveného hromadného hrobu. Ze závěru studie vyplývá jako 

v podstatě dominantní přínos výzkumu kvantitativně podložené stanovení rozdílů v traktování 

aféry v různých sledovaných českých periodicích. 

 

Na studii S. Komasové je potřeba ocenit především odvahu a energii vloženou do zvládnutí na 

IMS běžně nepoužívané kvantitativní metodologie. Autorka metodu frekvenční analýzy 

samostatně nastudovala a aplikovala s pomocí kolegů z jiných institutů a fakult, což je jistě 

chvályhodné. Čtenáře pak dobře celým procesem zpracování korpusu a testování výchozí 

hypotézy provází a v závěru pak projevuje dostatečnou míru sebereflexe a kritického odstupu 

vůči zvolené metodě, když otevřeně konstatuje nutnost prohloubení analýzy kvalitativními 

sondami a důkladnější triangulaci. Tento sebereflexivní a kritický závěr je pravděpodobně 

nejcennějším výstupem z tohoto prvního badatelského projektu S. Komasové, který se zcela 

pochopitelně nevyvaroval několika úskalí tohoto typu analýzy. Jde zejména o výrazné 

zjednodušení ve formulaci vstupních parametrů (diskutabilní antagonismus „obhájci“ versus 

„kritici“ odsunu) a místy dosti banálních výstupů z namáhavé kvantitativní analýzy (např. str. 



41, kde autorka konstatuje, že nejexpresivnější výrazy užívá deník Blesk). Co se rozboru 

německých článků týče (kapitola 2.2), je škoda, že autorka nepostupovala systematičtěji po 

směrech tázání vytknutých v českém případě, aby mohly z analýzy zřetelněji vyplynout 

případné zajímavé elementy pro eventuální hypotézy směřující ke komparaci (přes 

nesrovnatelnost rozsahu obou vzorků). Za důkladnější úvahu (a možnou diskusi v rámci 

obhajoby) by určitě stálo i teoretické podloží práce - především koncept „(celospolečenského) 

diskurzu“ a jeho analytické využití. Co si autorka pod tímto pojmem představuje? Jak rozumí 

procesu formování tohoto diskurzu a roli médií v něm? 

 

Rezervy má autorka v dotažení formálních náležitostí práce: poměrně často se v její studii 

setkáváme s různými překlepy a zbytečnými nepozornostmi, jako je užívání různých druhů 

písma v textu apod. (str. 13, 17, 19, 20, 21, 44 atd.). Na stranách 45-46 S. Komasová 

stylisticky nevhodně opakuje bezprostředně za sebou stejnou informaci. Vadou na kráse je i 

nekvalitní anglický abstrakt a resumé s četnými jazykovými, stylistickými i obsahovými 

nepřesnostmi a nedostatky. 

 

Přes zmíněné diskutabilní aspekty práce doporučuji studii k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako velmi dobrou. 
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