
Posudek na bakalářskou práci

Martin Hruban: Novinář a kolaborant Jan Scheinost

Martin Hruban si za téma své bakalářské práce vybral osobnost novináře Jana Scheinosta. 

Scheinost je postavou se zajímavým osudem. Ve dvacátých letech 20. století patřil k předním 

ideologům českého fašismu, byl dlouhodobým členem lidové strany a šéfredaktorem 

ústředního deníku této strany -  Lidových listů. V období Protektorátu Čechy a Morava patřil 

mezi skupinu tzv. novinářů -  aktivistů, kteří svým psaním podporovali politiku nacistického 

režimu, působil na pozici šéfredaktora Lidových listů a později Národní politiky, v závěru 

okupace spolupracoval i s odbojem. Po válce byl za svou kolaborantskou činnost Národním 

soudem odsouzen k poměrně nízkému trestu 22 měsíců. Je veden v seznamech

spolupracovníků StB.

Martin Hruban rozčlenil svou práci do čtyř základních celků. Nejprve se věnuje činnosti Jana 

Scheinosta v období před rokem 1939, nastiňuje Scheinostův vztah k fašismu a nabízí i

základní pohled na český fašismus jako takový. Součástí kapitoly je pak též popis 

Scheinostova působení na pozici šéfredaktora Lidových listů.

Stěžejní částí práce je ovšem Scheinostovo působení v období tzv. druhé republiky a 

především pak v období Protektorátu. Samostatnou kapitolu věnuje autor cenzuře a jejímu 

vlivu na vytváření obsahu novin. Stručně je též zmíněna role protektorátní novinářské 

organizace. V závěru se pak autor zabývá soudním procesem s Janem Scheinostem a 

samostatnou podkapitolu věnuje využití náboženských motivů v Scheinostových 

aktivistických článcích. Součástí práce je i poměrně obsáhlá fotografická příloha.

Obsahově nemám proti práci Martina Hrubana výraznějších námitek. Autor poskytuje 

v rozsahu bakalářské práce poměrně komplexní obraz složité osobnosti Jana Scheinosta a 

přináší řadu zajímavých zjištění. Jedinou závažnější faktickou chybu představuje autorovo



tvrzení, že mezi novináře, kteří byli po válce odsouzeni za svou kolaborantskou činnost 

k trestu smrti, patřili i Václav Crha a Vladimír Ryba. Tito novináři byli sice Národním 

soudem odsouzeni, nikoliv však k absolutnímu trestu. Crha byl odsouzen na 15 a Ryba na 10 

let. Dále se jedná spíše o drobné nepřesnosti či nejasnosti. Na straně 29, zmiňuje autor 

Scheinostovo tvrzení, že patřil ke skupině Nebeského. Vzhledem k důležitosti tohoto tvrzení 

by bylo vhodné blíže uvést, kdo to byl Nebeský (alespoň ve formě poznámky pod čarou). Na 

straně 36 uvádí autor mezi účastníky zájezdu na Slovensko F. Kožíšk (ve jméně je bohužel 

překlep). Jde o Františka Kožíka nebo o A. J. Kožíška? Na straně 29 hovoří autor o setkání, 

po němž onemocněl Karel Lažnovský, není však vysvětleno, co to bylo za setkání a s kým

bylo. Mělo by to být vysvětleno, alespoň v poznámce. Jednalo se totiž o dosti důležitou

událost.

Výraznější nedostatky však spatřuji ve formální stránce práce. Celý text je poznamenán 

značnými nedostatky v užití interpunkce (str. 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 61) a nachází se v něm i řada překlepů. 

Ty někdy vedou i ke zkomolení jmen autorů prací, z nichž Martin Hruban čerpá.

V poznámkovém aparátu je např. uváděn Gregorevič, ve skutečnosti se však jedná o 

Gregoroviče. Tento autor je přitom v soupisu literatury uveden správně. V poznámkovém 

aparátu je pak též uváděn titul Dějiny české žurnalistiky, ve skutečnosti se však jedná o 

Dějiny československé žurnalistiky. Autor taktéž chybuje v užití y/i ( např. str. 9 -  

Scheinostovi sympatie; str. 19 -  deníky se stali; str. 20 -  konference se konali; str. 22 -  

časopisy podléhali; str. 42 - deníky byli). Na straně 10 píše autor o Československé straně 

lidové s malým počátečním písmenem, ačkoliv jde o název strany. Naopak na téže straně 

používá autor obrat „strana Lidová“ s velkým „L“, v tomto případě se však o oficiální 

označení nejedná. Problémy s užíváním velkých a malých písmen se objevují i dále. Např. 

„Tiskový odbor předsednictva ministerské rady“ je někdy uváděn s velkým „T“, jindy



s malým (dále např. „slovenské povstání“ (str. 36) x „Slovenské povstání (str. 37); str. 29 -  

protektorát x str. 24 - Protektorát). V názvech novin složených ze dvou slov používá autor 

někdy dobového tvaru s oběma písmeny velkými (např. str. 12 -  Lidové Listy; str. 32 

Národní Politika) a jindy zase píše ve druhém slově písmeno malé (viz např. str. 12 -  Lidové 

listy; str. 33 -  Národní politika), ačkoliv v Ediční poznámce na str. 61 upozorňuje, že dává

přednost zachování dobového úzu.

Na straně 12 v poznámce č. 30 chybí označení archivu a fondu. Na straně 42 vypadl ve větě

údaj o datu rozsudku („Rozsudkem Národního soudu ze dne byl Scheinost...“). Na straně 31 

v poznámce č. 148 píše autor o zániku Národní politiky, z věty mu však vypadl letopočet 

(„Národní politiky (překlep -  správně „politika“) byla od 31. 3. 1939 do jeho (chybný tvar -  

správně je jíh o “ ) zániku v roce listem Národního souručenství.“).

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám navrhuji hodnotit práci známkou velmi dobře.

PhDr. Jan Cebe


