
Předloženou diplomovou práci je možno hodnotit ze dvou hledisek, a to z hlediska 

historických faktů a užité literatury a v druhé části z hlediska samotné práce s archivními 

dokumenty a využitými deníky. Výhrady je možné mít především k první části, a to k užité 

literatuře a historickým faktům. 

Diplomant opomenul, bohužel, některé důležité odborné publikace, a to např. studii 

věnovanou vzniku a fungování Ústřední cenzurní komise (Pavlíček, Tomáš: Cenzurní systém, 

cenzurní zásah a literatura za druhé republiky. In: Spisovatelé, společnost a noviny 

v proměnách doby. Literární archiv č. 38, Praha: Památník národního písemnictví v Praze, 

2006) nebo pro období Heydrichiády první část monumentální edice archivních dokumentů 

Vojtěcha Šustka (Šustek, Vojtěch: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na 

území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Praha: Archiv 

hlavního města Prahy, Scriptorium, 2012). Pro pochopení historie událostí v protektorátu 

Čechy a Morava taktéž nevyužil doposud zásadní zpracování těchto dějin  historiky Janem 

Gebhartem a Janem Kuklíkem v rámci Velkých dějin zemí Koruny české  (Gebhart, Jan – 

Kuklík, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XVa, b). Praha-Litomyšl: Paseka, 2006, 

2007). Co se týče citátů z pramenů, v případě citace z knihy Karla Lažnovského Říše a my 

(která není uvedena v seznamu literatury) chybí údaj, z jakého vydání autor cituje, protože 

uvedený citát je ve vydání, které má oponent k dispozici (II. vydání) na straně 22, nikoli, jak 

uvádí diplomant, na str. 21 (str. 25). V případě některých citátů neodkazuje na zdroj (např. str. 

27) vůbec. K problematice Krychtálkovy aféry mohl též diplomant využít dokumenty z edice 

Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943, II. díl, Praha: Academia, 1966, 

konkrétně strany 603-607.  

Autor se též dopustil několika faktografických chyb způsobených zřejmě špatným převzetím 

či pochopením z  literatury či překlepem. Týká se to např. vládního prohlášení Beranovy 

vlády. To bylo parlamentem projednáno již 13. 12. 1938, nikoliv, jak autor uvádí, 22. 12. 

1938 (str. 16). Poslední zasedání parlamentu se totiž konalo 16. 12. 1938. Týdeník Přítomnost 

nezanikl na konci roku 1938 (str. 19), nýbrž v srpnu 1939. Taktéž Hlas mladých nezanikl na 

konci roku 1938 (str. 19), ale v lednu 1939. Velice zjednodušeně bylo popsáno odtržení 

Slovenska od Čech a Moravy. Hitler při jednání s Tisem neprohlásil, že v případě nevyhlášení 

samostatnosti „bude Slovensko ponecháno svému osudu“ (str. 21), ale důrazně mu naznačil, 

že v opačném případě bude Slovensko zabráno Maďarskem. Emil Hácha v Berlíně 

nepodepsal „smlouvu o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava“ (str. 21), ale pouze 

připravené prohlášení o tom, že klade osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera. Vláda 

Ing. Aloise Eliáše mohla do úřadu nastoupit již 27. 4. 1939, tedy v den, kdy byla jmenována, 

nikoliv 28. 4. 1939 (str. 22). Národní souručenství nebylo politickou stranou (str. 23, 42), ale 

jakýmsi hnutím. Edvard Beneš se v Londýně usadil již po svém odchodu z Československa 

v říjnu 1938, a to v londýnském předměstí Putney v pronajatém domě svého synovce. 

Nepřesnosti jsou uvedeny též v souvislosti se zastavenými tituly. Moravská orlice nebyla 

zastavena v roce 1941 (str. 33), nýbrž k 1. 5. 1943. V souvislosti s koncem války není 

uvedeno, že kromě titulů uvedených na str. 34 vycházely ještě v Moravské Ostravě deníky 

České slovo a Telegraf, což ovšem není možné vytknout diplomantovi, jelikož tuto informaci 

většina odborných prací neuvádí. V případě výčtu členů Eliášovy vlády je u Vlastimila Šádka 

uvedena funkce ministra průmyslu, ve skutečnosti byl ministrem průmyslu, obchodu a 

živností a byl posléze vystřídán Jaroslavem Kratochvílem. Stejně tak byl ministr Jiří Havelka 



nahrazen Jindřichem Kamenickým a ministr zemědělství Ladislav Karel Feierabend 

Mikulášem z Bubna-Litic. Prof. Jan Kapras byl ministrem školství a národní osvěty oproti 

uvedené funkci ministra školství a národní obrany, přičemž v tomto případě se jedná 

nepochybně o překlep.  K. H. Frank byl od roku 1943 nikoli říšským státním ministrem pro 

Čechy a Moravu, nýbrž Německým státním ministrem pro Čechy a Moravu.  

Co se týče práce s archivními prameny a periodiky, zde je možné velmi ocenit už to, že při 

zkoumaných případech nevychází diplomant pouze z denního tisku, nýbrž konfrontuje 

výsledek (otištěné články) s prvopočátkem, tj. tiskovými pokyny nacistů šéfredaktorům 

protektorátního tisku, které podrobil zkoumání ve fondu Archiv syndikátu novinářů. Zde je 

též možné upozornit, že další část denních pokynů se nachází ještě v několika dalších fondech 

– policejního ředitelství a jako příloha k obžalobě ve fondu Národní soud, konkrétně 

v případu šéfredaktora Vladimíra Ryby. Co je možné vytknout, ale není to možné vytknout 

diplomantovi, nýbrž zřejmě Národní knihovně ČR, je v případě Národní politiky uvádění 

odkazu „ranní vydání“ nebo „vydání pro Prahu“. Diplomant, který zřejmě využil digitální 

knihovnu Kramerius se v dobré víře spolehl na informace Národní knihovny  a neuvádí 

v odkazech na konkrétní články pořadí vydání. Národní politika totiž vycházel do roku 1940 

5x denně a do roku 1945 pak 4x denně, zároveň měla několik regionálních mutací. Tak se 

stalo, že některé zmiňované články oponent ve své osobní sbírce protektorátního tisku našel 

v jiném vydání, než které uvádí diplomant, a to např. následujícího dne. Zmíněný Venkov pak 

vycházel 2x denně.   

Práce obsahuje drobné překlepy, jako např. minstr (str. 14), výjimečně chyby v interpunkci 

(např. str. 24). 

Z výše uvedeného doporučuji diplomovou práci hodnotit velmi dobře, ale nebráním se 

případné změně stupně. 

 


