
Posudek na bakalářskou práci p. Jana Janouška Reflexe transferu Němců z Československa 

po druhé světové válce v Lidových novinách v období po listopadu 1989. Praha: UK v Praze, 

Fakulta humanitních studií 2012, 105 s.-

Bakalářská práce p. Janouška je věnována problému reflexe poválečného vysídlení českých 

Němců v exponovaném období po tzv. sametové revoluci (konkrétně od prosince 1989 do 7. 

června 1990) v jednom z tehdejších nejvlivnějších periodik. Souhlasím pochopitelně 

s autorem v tom, že jde o důležité a citlivé téma. Obdobně aktuální je i problém 

masmediálního ztvárnění „reality“. Vlastní úroveň Janouškova výzkumu však s aktuálností 

problémů nekoresponduje.

Text bakalářské práce se totiž zcela zřetelně úrovní svého zpracování rozpadá na dvě části: na 

část stanovující cíl, teoreticko-metodické ukotvení vlastní práce a na analytickou část, která 

měla původně zahrnovat delší časový úsek i komparaci materiálu s jiným transparentním 

periodikem.

První část bakalářské práce lze označit za uspokojivou. Autor si stanovil zajímavý problém, 

přesvědčivě vyargumentoval jeho aktuálnost, prokázal, že se seznámil se základními teoriemi 

masových médií (jakkoliv pro potřeby práce jsou některé informace až nadbytečné) a správně 

si zvolil i základní metodu výzkumu. Čtenář sice musí projevit jistou trpělivost, aby si 

„poskládal“ informace o cíli, metodách a vzorku k sobě, metoda komparace pak ve vysvětlení 

aplikace metodologických postupů absentuje, autorem zvolené kategorie pro obsahovou 

analýzu se mu mohou zdát příliš vágní, přesto však může ocenit např. stručnou charakteristiku 

Lidových novin (i když bez udání jejich nákladu, územního rozšíření ve zvoleném období, 

kritického náhledu různých zájmových skupin na periodikum apod.). Obdobně dostačující je i 

přehled nejvýznamnějších titulů současné české historické a právněhistorické literatury 

věnující se vysídlení českých Němců. Autorovi se podařil solidní výběr děl, postihl, přestože 

občas sklouznul k popisu obsahů prací, jejich základní přínos a vytvořil si tak solidní 

základnu pro další výzkum, který se měl stát jádrem bakalářské práce.

Výsledek kapitoly tři: Reflexe vysídlení Němců z Československa v Lidových novinách, kde 

se autor znovu nelogicky, zdlouhavě a zjednodušeně vrací k aplikaci metody, však 

představuje pouze mechanické spočítání mediálních textů zaměřených na česko-německé 

vztahy (147 textů) a vlastní vysídlení (13 textů). Kategorie, které si autor stanovil, jsou přitom 

často nejasné, a navíc je až v této části zřejmé, že kolega pracoval v pokusu o obsahovou 

analýzu pouze se třinácti texty. Vzestup či kolísání zájmu o česko-německé vztahy v daném 

období není pak, s výjimkou reakcí na „Havlovu omluvu“, vysvětlen v kontextu událostí 

(autor např. vůbec nezmiňuje Havlovu první zahraniční cestu, která vedla logicky právě do 

Německa). Obsahu textů (s naprosto netransparentním rozlišením novinářských žánrů) se pak 

p. Janoušek věnuje až v kapitole závěr, která by měla ovšem shrnovat dosavadní výsledky 

výzkumu. Místo toho je však čtenáři předložen v chronologickém sledu popis obsahu 13 textů 

o vysídlení. Některá tvrzení novinářů sice kolega s odbornou literaturou konfrontuje, daří se 

mu pojmenovat hlavní tendenci článku, přesto však tuto klíčovou součást práce nelze označit 

za obsahovou analýzu. Studenta nezajímá, kdo (profesně, zájmově) texty napsal, jak 

korespondovaly s deklarovaným a kriticky hodnoceným profilem Lidových novin, jak 



(ne)souzněly s tehdejším společensko-politickým klimatem ve společnosti, s korektně 

budovanými česko-německými vztahy na úrovni politické a hospodářské, jaký byl jejich 

čtenářský ohlas, v případě problematiky kolektivní viny chybí jakýkoliv filozofický přesah. 

K nadějným náběhům k analýze a k mnoha bystrým postřehům se kolega dobral až v části 

shrnutí.

Závěrem lze konstatovat, že autor nevyužil potenciálu nadějně se rozbíhající práce. Její 

nejdůležitější část zpracovával pod velkým časovým tlakem, bez možnosti kritického přečtení 

vedoucí práce. Text se tak dostal na hranici průchodnosti a nemohu ho hodnotit jinak, než 

velmi slabou dobrou.

V Praze 23. srpna 2012                                                        doc. PhDr. Blanka Soukupová, 
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