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Posudek na bakalářskou práci Dominiky Frejtichové Reakce na sovětskou okupaci 

Československa ve francouzském tisku, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 

českých dějin, 75 stran 

 

 

 

 

Bakalářská práce Dominiky Frejtichové vznikala v rámci česko-francouzského 

historického semináře, jehož těžištěm je sice medievistika, ale do kterého zapadá tématem 

česko-francouzských vztahů a  systematickým využívání francouzsky psaných pramenů 

k českých dějinám v evropském kontextu. Práce zároveň narůstala v době, kdy seminář 

probíhal v úzké spolupráci s Cefres (Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských 

vědách) vedených Françoise Mayerovou, s níž také měla Dominika Frejtichová možnost svoji 

práci konzultovat. Nejvýrazněji se však na zaměření práce projevil roční pobyt její autorky na 

Université Paris I-Sorbonne v rámci programu Erasmus, kde navštěvovala výuku konzultanta 

práce prof. Antoina Marèse. V Paříži měla také přístup k nejnovější literatuře a pramenům, 

byť poněkud ztížený selektivním přístupem tamních knihoven a archivů ke studentům 

bakalářského stupně vysokoškolského studia. 

        Zachycení událostí v Československu v srpnu roku  1968 francouzským tiskem výrazně 

ovlivnil fakt, že k nim došlo krátce poté, co francouzská veřejnost obecně a intelektuálové 

zvláště  prožívali revoluční události z května 1968.  Souhlasím s autorkou práce, že tyto 

protesty byly svou povahou antikapitalistické a propagovaly často radikální levicovou 

politiku, což poněkud zatěžovalo pochopení událostí v Československu. K charakteristikám, 

jež Dominika Frejtichová uvádí,  mám jen dvě dílčí kritické připomínky: ve francouzských 

událostech hrál podle mého názoru podstatně větší roli mezigenerační konflikt. Nemohu také 

souhlasit s tvrzením na s. 13: „I ve Francii se po proběhnuvších nepokojích vrátil stav vesměs 

k původním pořádkům. Některým požadavkům, jako například zvýšení mezd či rozdělení 

univerzit, bylo vyhověno, ale původní styl politiky zůstal zachován.“ Rozdělení univerzit 

(například vznik dvou znepřátelených či alespoň konkurenčních Sorbon) nebylo požadavkem, 

ale důsledkem událostí 1968, kdy část pedagogických sborů radikální reformy studia a 

uspořádání odmítla.  

       Komparace událostí v Československu a Francii roku 1968 však pochopitelně není 

těžištěm práce.  Dominika Frejtichová se snaží odpovědět na základní otázku, jaká tématika 

související s okupací Československa zajímala francouzský tisk nejvíce, jaký byl způsob 
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hodnocení události v článcích a nakolik se v hodnocení lišily nejvlivnější francouzské noviny 

té doby. Z hlediska tohoto záměru pokládám tematické členění práce za vhodné.  

        Vzhledem k povaze pramenné základny bylo opodstatněné včlenit do práce 

charakteristiku nejdůležitějších deníků, tedy Le Figaro, Le Monde a L’Humanité. Výběr 

těchto tří titulů, reprezentujících roku 1968 (schematicky řečeno) pravicový, střední a 

levicově-komunistický proud (dnes bývá v této trojici, reprezentující výrazné póly 

francouzské žurnalistiky, deník l’Humanité v souvislosti s všeobecným poklesem vlivu 

komunistické strany nahrazen listem Libération).  

         Charakteristiku tří zvolených deníků v podání Dominiky Frejtichové považuji za 

výstižnou. Například v případě opozice Le Figaro/L’Humanité je důležitá nejen pravicová 

tendence prvního titulu a pozice druhého jako oficiálního tiskového orgánu komunistické 

strany. List L’Humanité se stylem článků orientoval nikoli na levicové intelektuály, ale spíše 

na masové (dělnické) publikum. Le Monde pak v této době četli jednak vzdělanější  a lépe 

situované vrstvy obyvatel, jednak  studenti. Ze tří zvolených periodik se také nejvýrazněji 

soustředil na zahraniční události. 

     Pro následné zhodnocení pramenů bylo tedy důležité přihlédnout  k okolnostem, které 

ovlivňovaly  obsah pramenné základny (podkapitola 1.2 nazvaná pregnantně Právní regulace 

francouzském tisku v roce 1968). Z heuristického hlediska je důležitá i podkapitola 1. 3 

nazvaná Zdroje informací. Zde najdeme také klíčové konstatování, že situace se zásadně 

změnila po vstupu vojsk Varšavské smlouvy, protože před tímto přelomovým datem neměl 

ani jeden z hlavních francouzských deníků v Praze svého stálého zpravodaje (události 

nejčastěji hodnotil zpravodaj z Rakouska). 

     Plně souhlasím s hodnocením obsaženým na s. 25: podle mínění  francouzských novinářů 

byla většina československé společnosti spokojena s vývojem v zemi. Čechoslováky 

popisovali jako „mírumilovný lid, který má velký smysl pro nezávislost“, tedy jako lidi, 

nevyvolávající konflikty.  

      Za důležitou považuji také podkapitolu 2.3, nazvanou „názory intelektuálů“. V hodnocení   

československé situace měly totiž velkou váhu. Ve francouzském tisku se objevovaly články 

z pera osobností typu Jeana-Paula Sartra, ale i z Československa píšícího Ludvíka Vaculíka.  

Jistě s odstupem času stojí za zaznamenání, že okupaci žádný z intelektuálů ani nejusilovněji 

píšících novinářů neočekával. Situace v Československu se sice srovnávala s Maďarskem 

roku 1956, obecně se však soudilo, že SSSR podobné jednání nezopakuje a bude jednat 

diplomatičtěji. Společným rysem deníků všech politických orientací bylo tedy překvapení.  
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          Komunistický deník  L’Humanité se v souladu se svojí orientací zaměřil na vyjádření 

Komunistické strany Francie, která dala najevo „překvapení a odmítnutí“. Ostatní deníky 

věnovaly hlavní pozornost deklaraci generála de Gaulla, odsuzujícího politiku dvou 

znepřátelených bloků, ale i vyjádření Komunistické strany Francie a stanoviskům generálního 

tajemníka KSČ Dubčeka a prezidenta Svobody. Mezi intelektuály měl velký ohlas i článek 

otištěný v deníku Le Monde a nazvaný „Návrat k protektorátu“, který v širším historickém 

pohledu ukazoval Československo jako zemi, která byla od začátku svého vzniku neustále 

v ohrožení.   

 Ve francouzském prostředí vyvolaly mimořádnou pozornost kritiky listu l’Humanité, 

který například přetiskl s krátkých odsouzením propagandistický článek sovětské Pravdy, 

argumentující smyšlenou žádostí československých politiků o sovětskou pomoc.  

 Dominika Frejtichová správně zdůraznila (s. 48 a další) že ve francouzském tisku, 

zvláště v novinách Le Monde,  zanechal výraznou stopu oficiální postoj Francie. Její vláda na 

mimořádné konferenci v Colombey-les-deux Eglises vydala prohlášení, podepsané 

prezidentem de Gaullem, předsedou vlády a ministrem zahraničí, ve kterém odmítají politiku 

bloků vytvořenou Jaltskou konferencí. Le Monde, který toto rozdělení světa hodnotil, 

tlumočil názor šířený ve francouzském intelektuálním prostředí „Vrátili jsem se k pravidlu 

ustanovenému 1555 v Augsburgu: Cuius regio, eius religio“. V okupaci Československa se 

pak hledal další důvod, proč podporovat sjednocenou Evropu, která se vymezí vůči konfliktu 

mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.  Důležitý byl také názor intelektuálů, známých 

levicovými názory. Např. Jean-Paul Sartre označil zásah za „válečný zločin“.  

 Bakalářská práce právem položila důraz také na otázku, které si francouzská média 

pokládala: znamená vpád do Československa rozkol v komunistickém hnutí? Vzhledem 

k celkovému postoji francouzských médií k vojenské intervenci se ukázalo jako pozitivní, že 

jak francouzská, tak ostatní západní komunistické strany, včetně nejsilnější italské, zásah 

odsoudily. V článcích francouzských novin se zdůrazňuje zásadní názorový rozpor mezi 

západními a sovětskými médii v této otázce. Francouzská média souzněla  v názoru, že 

okupací Československa se krajně levicové hnutí dostalo do krize, ze které se bude těžko 

vzpamatovávat.  

 Jak správně Dominika Frejtichová uvádí na s. 56, na rozhodném odsouzení vpádu 

státu Varšavské smlouvy se shodla všechna média bez ohledu na politickou orientaci, od 

komunistického l’Humanité po pravicový Le Figaro. Všechy noviny se rovněž solidarizovaly 

s obsazeným Československem jakožto obětí zahraniční agrese. Pokud jde o detailnější 

hodnocení, největší rozdíl byl mezi l’ Humanité a zbylými deníky. L’Humanité poprvé ve své 
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historii neschválilo jednání Komunistické strany SSSR, což představovalo zásadní odchylku 

od dosavadního kurzu deníku. Okupace Československa nebyla podle L’Humanité způsobena 

vadami v komunismu jako ideologii, ale jeho zneužitím v zemi nedostatečně vyvinuté a 

s dlouhou imperialistickou tradicí carského Ruska. Novináři listů Le Monde a Le Figaro ve 

svých hodnoceních daleko více zdůrazňovali chyby v komunismu jako takovém. Le Monde se 

navíc víceméně držel degaullovského odmítání rozdělení světa na dva bloky soupeřících 

velmocí a v okupaci Československa viděl další důvod k budování silné a nezávislé Francie 

mimo konflikt USA  a SSSR.  

 

      Závěrem posudku: Dominika Frejtichová v bakalářské práci prokázala, že si osvojila 

zásady historikovy práce. Kriticky zhodnotila a využila základní prameny, dokázala si 

vyhledat nejdůležitější literaturu a tvůrčím způsobem ji využít. Samozřejmě by se do 

budoucna dalo uvažovat o rozšíření tématu o některá další média (deník katolického 

zaměření, rozhlasové reportáže). Moje výtky jsou spíše formálního charakteru: občasné 

překlepy, v seznamu použité literatury poněkud překvapivé rozdělení na „primární prameny“ 

a „literaturu“ (s. 63). Celkově se domnívám, že bakalářská práce Dominiky Frejtichové 

splňuje nároky kladené na tento typ prací. Doporučuji ji tedy k obhajobě a v závislosti na 

posudku oponenta a průběhu obhajoby prozatím navrhuji hodnotit ji mezi výborně a velmi 

dobře.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 8. 2012                                                        doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.  

   


