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Předložená diplomová práce je věnována problematice hodnot se zaměřením na 

meziválečné Československo. Samo téma je velice aktuální a přispívá ke 

systematickému poznání společnosti první republiky. Komplexní studium fenoménu 

společenských hodnot v určitém historickém období je velmi náročné na heuristiku i 

následnou interpretaci, která musí odrážet detailní znalost společnosti a jejího 

předchozího vývoje a vycházet ze široké pramenné základny, neboť pro sledované 

období nejsou k dispozici dnes běžná dotazníková šetření. Zde spatřuji hlavní 

problematické místo práce. Diplomanta v úvodu omezila svůj zájem „pouze na jednu 

hodnotu, hodnotu zdraví“ (s. 8) a dále omezila svůj zájem o tuto společenskou 

hodnotu jen na popis, jak tato hodnota byla prezentována médii. V zužování svého 

tématu diplomantka dále pokračuje, což dokládají otázky, které si klade. 

Diplomová práce je vedle úvodu a závěru rozdělena na čtyři kapitoly. První 

kapitola je věnována představení meziválečného Československa. Ve své podstatě 

přináší jen rámcové představení doby, aniž by byla jasná představa o její koncepci. 

Diplomantka si naopak měla v rámci této kapitoly připravit základní východiska pro 

celou práci a s nimi dále pracovat. Např. v podkapitole 2.1.3 Skladba obyvatel čtenář 

nalezne údaje o složitém vztahu Němců ke vznikající republice a výsledky sčítání 

obyvatel v roce 1921. Pokud odhlédnu od skutečnosti, že není provedena komparace 

se sčítáním v roce 1930, je pozornost věnována pouze národnostní struktuře, ostatní 

údaje naprosto chybí. Více překvapující je však skutečnost, že s těmito údaji 

diplomanta dále nepracuje, neboť právě tyto údaje uznávané hodnoty výrazně 

ovlivňují. Místo počtu zákonodárců a délky volebního období Národního shromáždění 

(s. 12), by bylo vhodnější věnovat se hospodářské a sociální rovině, která akceptací 

hodnot nepochybně též ovlivňuje. Hlubší pozornost by si zasloužily i spolky, které se 

věnovaly v širším slova smyslu podpoře zdravého životního stylu. Podkapitola 

věnovaná médiím je věnována převážně tisku, což je s ohledem na zaměření práce 

plně opodstatněné. Snad jen v obecné rovině je nutné poznamenat, že ve vztahu 

k meziválečnému Československu nemá smysl uvažovat o televizi, ale spíše by si 

zasloužilo zmínku v širším smyslu divadlo. Celá podkapitola ve čtenáři opět vzbudí 

dojem, že se jedná o teoretický úvod, kdy si autorka bude dále klást otázky, jak se 



stranická či jiná příslušnost tisku odrážela v jeho vnímání hodnoty zdraví, bohužel 

tomu tak není, čímž tato podkapitola ztrácí jeden z hlavních významů. 

Druhá kapitola (s. 34-39) je zaměřena na téma hodnot a jejich pojetí v teorii u 

různých autorů. Postrádám však podrobnější analýzu hodnoty zdraví, zvláště 

v dobovém kontextu. Poslední podkapitola, která by měla být jedním z důležitých 

stavebních kamenů práce, tedy jak média spoluvytváření hodnoty je bohužel 

nedotažená, neboť velká část se vztahuje k době, která se sledovaným obdobím 

nekonvenuje. Chybí tedy odpověď, jakým způsobem byla média ve sledovaném 

období vnímána a jak mohla ovlivňovat hodnoty společnosti. 

Třetí kapitola „O metodě výzkumu“ přináší celou řadu obecných informací o 

zvolené metodě diskursivní analýzy. S volbou této metody souhlasím. Kapitola však 

představuje spíše přehled autorů a jejich názorů, aniž by diplomantka striktně trvala 

na vztahu ke zkoumanému tématu. 

Vlastní jádro diplomové práce představuje kapitola „Jak se psalo o zdraví“ (s. 

49-108). Autorka si jako svou hlavní oblast zájmu zvolila měsíčník Zdraví lidu, 

vydávaný Československým Červeným křížem. Odůvodnění této volby dostupností je 

sice logické, ale nijak neosvětluje zásadní problém, jak chce autorka na základě 

analýzy čtyř ročníků jednoho periodika dosáhnout odpověď na vnímání hodnoty 

zdraví v meziválečném Československu. V textu není uvedena „čtenost“ časopisu, 

jeho náklad, na jakého čtenáře se primárně zaměřoval apod. Pokud již maximálně 

omezím svůj nárok, tak chybí alespoň základní komparace s jiným periodikem, která 

by podpořila či oslabila předložené závěry. Metoda diskursivní analýzy je náročná 

zvláště na širší souvislosti a jejich interpretaci, diplomantka však často uniká spíše 

k popisu. Není reflektováno sociální, národnostní, politické složení státu a jeho vliv na 

vnímání hodnoty zdraví. K dosažení odpovědi na základní otázku, jak byla hodnota 

zdraví vnímána v období první republiky by diplomantka musela prostudovat 

podstatně širší spektrum periodik, dobové literatury a dalších materiálů, tak aby 

závěry k nimž se snaží dospět byly pevně ukotveny a doloženy. 

 

 

Na závěr bych chtěl uvést, že diplomanta v přeložené diplomové práci prokázala 

schopnost práce s historickými materiály (dobovým tiskem). Přestože mám k práci 

zásadní výhrady, ukázala diplomantka svou schopnost kriticky přemýšlet o tématu. 

Proto jsem se po delším váhání rozhodl doporučit práci k obhajobě. 



 

Po zdařilé obhajobě navrhuji hodnocení diplomové práce – dobře. 
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