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Předložená bakalářská práce si klade za cíl jednak vysvětlit důvody a průběh povstání v NDR v 

červnu 1953 a zároveň zpracovává interpretaci této události v dobovém tisku v NDR a v ČSR. První 

část práce je výhradně historicky zaměřená a druhá se zaměřuje na analýzu médií. 

 

Kapitoly jsou přehledně a jasně strukturovány a v práci se vyskytuje pouze malé množství 

formálních chyb. Ať už je to česká transkripce azbuky v německy psaném text (s. 27) či některé 

nezávažné, avšak čtenáře iritující gramatické chyby. Za závažné považuji fakt, že kapitola, která by 

se měla zabývat metodou – Kapitola 1 (Anmerkungen zur verwendeten Literatur und zur Methode – 

s. 4) –, žádnou takovou  zmínku neobsahuje a zaměřuje se tedy pouze na použitou literaturu.  

 

Obsahová stránka práce trpí roztříštěním záměru práce do dvou subtémat. Výraznější následky toto 

zanechalo na kapitole věnované samotnému povstání. Kvůli omezenému prostoru práce samotný 

vývoj velmi zestručňuje a zjednodušuje. Povstání v roce 1953 mělo jednak vnitroněmecké 

komponenty související s politickou a sociální situací tehdejší společnosti, jednak pak to byla jedna 

z krizí východního bloku po skončení Stalinovy éry. Další krize pak následovaly – nejvýraznější 

bylo maďarské povstání. Tyto události pak v Německu (v obou jeho částech) a především v Berlíně 

silně rezonovaly. 

 

V druhé kapitole představuje Kyselová zdařilou analýzu jednak obsahu médií a jednak i jejich role a 

postavení ve státním zřízení a ve společnosti. Nabízí tak srovnání informací z dobového tisku v 

ČSR a NDR i vyhodnocením informačních zdrojů uvnitř východního bloku, tiskových agentur a 

pokouší se analyzovat mimo jiné hlavní toky informací plynoucích do ČSR i do NDR. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby navrhuji zaměřit se na následující body: 

– vysvětlení důvodů pro vznik povstání 

– popsání průběhu povstání 

– role a postoj SRN k povstání a role Západu 
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