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Autorka jako téma své bakalářské práce zvolila nanejvýš důležitou otázku – způsoby reakce 

francouzského tisku na okupaci Československa (a potažmo hlavní interpretační proudy ve 

vztahu k této události ve francouzské veřejnosti). Její práce velmi podrobně odkrývá různé 

reakce klíčových francouzských listů – jejich ideové podobnosti a rozdíly, vývoj interpretací 

či různé zakomponování okupace do mezinárodních souvislostí.  

Jednou z hlavních předností práce je pečlivost zpracování. Autorka poskytla nejen důkladný 

přehled francouzského tisku, jeho právního zakotvení i způsobu získávání informací, ale 

sledovala líčení československého vývoje z francouzské perspektivy v celé šíři otázek – tedy 

podob reformního socialismu v Československu, okupace, jejího vlivu pro mezinárodní 

komunistické hnutí i podob možné další spolupráce. Kromě jiného se tak autorce podařilo 

vyvarovat se poměrně běžného problému současné historiografie soudobých dějin, spočívající 

ve vytržení okupace z kontextu Pražského jara a reformního socialismu obecně. Rád bych 

ocenil, že toto oddělení (které má povětšinou ideologické pozadí, neboť důrazem na okupaci a 

ztrátu státní suverenity historici bohužel upozaďují skutečnost, že reformní socialismus byl 

široce sdílenou intuicí většiny československého obyvatelstva) autorka nevzala za své a 

poskytla velmi komplexní obraz československých událostí ve francouzském tisku, kde 

ideové otázky samozřejmě šly ruku v ruce s mezinárodněpolitickými.  

Členění práce je velmi přehledné. Posupuje od vymezení badatelského pole, tedy přehledu 

francouzského tisku (kap. 1), k interpretací československých událostí do srpna 1968 (kap 2) a 

dále k jednotlivým aspektům okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy (kap. 

3). Výkladovými vrcholy práce jsou nejspíše analýzy důsledků, které měla okupace pro vývoj 

mezinárodního komunistického hnutí (s. 52n.), a rozdílů v hodnocení Pražského jara a 

následné okupace jednotlivými deníky (které v práci reprezentují jednotlivé politické proudy), 

podobnosti a rozdíly v jejich interpretacích atd. (zejm. s. 57n.).  

Pokud bych měl pro účely obhajoby otázky, které se v návaznosti na pečlivý rozbor Dominiky 

Frejtichové otevírají, zmínil bych je ve dvou bodech. Předně, jakou roli hrála pozoruhodná 

shoda v pojímání okupace (jako neospravedlnitelného porušení mezinárodního práva atd.) na 

pozadí zásadních ideologických rozdílů mezi jednotlivými listy? Nesloužila jako vítané 

sjednocující téma v situaci, kdy byla sama francouzská společnost fatálně rozdělena ve vztahu 

k revolučnímu experimentu studentstva a části dělníků? Ačkoliv autorka zjistila, že uvádění 



československých událostí se západním hnutím mládeže nebylo časté, nehrál přeci jen obraz 

Pražského jara a okupace poměrně velkou roli (neboť umožňoval přihlásit se k obecným 

hodnotám humanismu, dodržování mezinárodního práva atd.) jako pokus o aspoň symbolické 

překonání hluboké destabilizace francouzské společnosti této doby? Za druhé bych si dovolil 

otevřít otázku transferu – možné atraktivitě představ o socialismu s lidskou tváří ve Francii a 

naopak francouzského „řešení“ studentské otázky pro československý normalizační 

establishment? Bylo by možné vysledovat přenosy představ a strategií mezi Francií a 

Československem anebo byly obrazy Pražského jara a následné okupace ve Francii čistě 

„domácím“ tématem, který nezasahoval identitu jednotlivých ideových a politických proudů? 

Ať už tyto otázky, které by mohly vést autorčino bádání v budoucnu dále, při obhajobě budou 

zodpovězeny nebo nikoliv, jsem přesvědčen, že autorčina velmi pěkná bakalářská práce se 

stane základem úspěšné obhajoby. Navrhuji hodnocení práce jako výborné. 
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