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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Svoboda, Robin, Malá dohoda na stránkách německého tisku v Československu, 

FF UK v Praze, Praha 2011 

  

 Robin Svoboda si jako téma své bakalářské práce zvolil problematiku poměrně 

náročnou na zpracování – jak o Malé dohodě psaly německy vycházející noviny 

v Československu. Již v úvodu své práce ale autor poznamenává, že „z důvodu velkého 

množství materiálu, obtížné práce s ním (v některých případek horší dostupnost a špatný stav 

exemplářů) a také nesmírné časové náročnosti“ musel téma bakalářské práce omezit. Toto 

omezení se týká časového rozsahu práce a počtu sledovaných titulů (Svoboda se zaměřil na 

šest deníků různého zaměření – Aussiger Tagblatt, Freiheit, Volksrecht, Reichenberger 

Zeitung, Vorwärts a Deutsche Landpost). 

 

 Struktura bakalářské práce je logická. Svobodu bych pochválil za důkladný úvod, 

v němž si vymezil problém, věnoval se metodologii a postupu práce a shrnul rovněž stav 

bádání k problematice Malé dohody (určitě by ale stálo za to přidat i stav bádání o 

československém tisku v meziválečné době) a prameny k danému tématu.  

 

Práce se kromě úvodu skládá ze čtyř kapitol, přičemž první se stručně zabývá historií 

Malé dohody a druhá publicistikou v meziválečném Československu. Právě ve druhé kapitole 

by ale bylo podle mého názoru třeba mnohem více analyzovat roli německého tisku 

v Československu ve dvacátých a třicátých letech. Autor tomuto problému věnuje pouze 

poslední odstavec v podkapitole nazvané „Noviny za první republiky“. Třetí a čtvrtá kapitola 

jsou pak jádrem bakalářské práce. Svoboda své dilema ohledně rozsáhlého množství pramenů 

vyřešil tak, že se rozhodl v německém tisku sledovat první tři roky fungování Malé dohody 

(třetí kapitola) a poté tři důležité události dvacátých a třicátých let – spojeneckou dohodu 

mezi Československem a Jugoslávií, spojeneckou dohodu mezi Československem a 

Rumunskem a podepsání Organizačního paktu Malé dohody. Je trochu nešťastné, že autor 
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události příliš neanalyzoval, jedná se tedy spíše pouze o jakýsi výtah ze zpráv. Každá 

podkapitola má sice shrnutí, ale to je na analýzu události příliš krátké. Z práce je patrný 

nedostatek času na úplné zpracování tak náročného tématu. Myslím si, že kdyby si dal autor 

již od začátku za cíl analýzu konkrétních událostí, mohla mít práce ucelenější charakter. 

 

I přes řadu svých kritických poznámek si ale myslím, že Robin Svoboda odvedl velký 

kus práce, a proto jeho bakalářskou práci doporučuji  k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

 

V Praze 31. srpna 2011 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 


