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Posudek vedoucího bakalá řské práce  

 

Jméno a příjmení studenta: Robin Svoboda 

Téma bakalářské práce: Malá dohoda na stránkách německého tisku 

v Československu 

 

Student si předsevzal analyzovat obraz Malé dohody v německém tisku v ČSR. 

Ústřední otázkou bylo, jaké postoje zastávaly a zprostředkovávaly (česko)německé 

noviny v jedné z důležitých oblastí československé zahraniční politiky a zda se ve 

zpravodajství a komentářích věnovaných Malé dohodě rovněž odráží jejich postoj 

k československému státu jako takovému. 

K dosažení tohoto cíle si zvolil logicky metodu sondy. Zaprvé si stanovil soubor 

novinových titulů, a to podle kritéria jejich kontinuity v celém sledovaném období a 

podle kritéria pokrytí širokého názorového a politického spektra. Vzhledem 

k vymezení cíle práce se tak autor zaměřil na tisk, který by a priori neodmítal 

československou státnost. Vzhledem k přerušované kontinuitě a zápornému vztahu 

vůči ČSR tak vyloučil deníky krajně nacionalistických stran. 

Zadruhé autor omezil svůj výzkum do tří časových úseků, v nichž došlo v souvislosti 

s Malou dohodou ke zvláště významným událostem: uzavření československo-

jugoslávské smlouvy v roce 1920, resp. československo-rumunské v roce 1921 a k 

podpisu Organizačního paktu Malé dohody v roce 1933. Vybrané noviny potom 

sledoval v periodě pěti, resp. šesti dnů následujících po dané události. 

Analýze novinových článků o těchto třech událostech předchází kapitola, 

pojednávající zpravodajství o Malé dohodě v německém tisku v prvních třech letech 

její existence. Zde se autor opíral o výstřižkový archiv ministerstva zahraničí. Celkem 
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správně relativizoval relevanci sbírky výstřižků pro studii, kde noviny mají 

představovat hlavní primární pramen. Jak ovšem autor uvedl, umožňuje práce s 

výstřižkovým archivem získat obecný, i když pouze prvotní vhled do studované 

problematiky.  

Na základě své analýzy dospěl R. Svoboda k poznatkům, které smysluplně 

formuloval vždy na konci každé kapitoly a shrnul v závěru. V tomto smyslu splnil 

zadání a prokázal obstojné schopnosti při práci s prameny a ve psaní odborného 

textu. 

Práce má nicméně i řadu nedostatků. V podkapitole Stav bádání uvádí pouze tři 

knižní tituly k dějinám Malé dohody. Opomíjí tak řadu dalších zásadních studií a 

článků jak starších, tak těch, které byly publikovány v posledních letech. Např. tak 

odkazuje na knihu D. Jančíka z roku 1990, nezná však práci, kterou D. Jančík vydal 

na stejné téma o devět let později. Odborné literatuře na téma tisku v meziválečné 

ČSR se autor věnuje na jiném místě. Nicméně i tak mu v přehledu schází některá 

zásadní díla. Překvapí pak naprostá absence literatury na téma samotného 

německého tisku a dokonce i absence literatury týkající se Němců v ČSR. Práci 

s literaturou tak autor evidentně podcenil. 

Dále pak také student zanedbal literaturu, která by mu pomohla zorientovat se 

v metodologii historické analýzy tisku, což se ostatně v práci projevilo. V kapitolách 

řazených po jednotlivých dnech tak poněkud stereotypně a nudně články pouze 

parafrázuje. 

Mezi událostmi počátku 20. let a rokem 1933 leží poměrně dlouhý časový úsek, v 

němž docházelo k proměnám politiky německých stran. Z textu se však ani 

náznakem nedozvíme, zda se toto mohlo v novinovém zpravodajství na sledované 
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téma nějak odrazit. Opět se tu projevila ona zmiňovaná absence práce se 

sekundární literaturou. 

Nicméně práci považuji za poměrně kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: Velmi dob ře 

 
 
 
 
 

V Praze, dne 7. srpna 2011 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, PhD. 

 


