
 

 

Oponentský posudek na diplomovou práci 

Niklová, Jana: Mediální prezentace smrti Jana Masaryka v českém tisku v letech  1968 

a 1969. 

 

Téma dosud ne zcela objasněné smrti ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, které si 

diplomantka zvolila pro svou diplomovou práci, je mezi českou laickou i odbornou veřejností 

z celkem pochopitelných důvodů stále velmi živé a byla o něm napsána řada článků i 

publikací. Práce Jany Niklové je však přesto zcela originální a žádné s předchozích prací se 

nepodobá. Nahlíží totiž na toto téma z pohledu mediálních studií a snaží se tedy zjistit, jakým 

způsobem o případu Jana Masaryka informovala média.  

Sledované období si autorka v rámci tezí vymezila lety 1968 – 1969. Tato volba je vcelku 

logická. Právě v rámci tzv . Pražského jara a prvních měsíců nastupující normalizace bylo 

téma smrti Jana Masaryka v médiích diskutované nejčastěji. V práci samotné však autorka na 

základě studia dobového tisku původní záběr poněkud rozšířila a sledovala i první dva měsíce 

roku 1970. Toto rozhodnutí se z hlediska vyznění práce ukázalo jako velice správné, neboť 

ještě lépe dokresluje obraz proměn, které mediální prezentace kauzy v období Pražského jara 

a nástupu normalizace prodělala.  

 

Po formální stránce splňuje předkládané práce veškeré požadavky kladené na odborný text a 

nelze k ní mít žádných připomínek. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Dvě krátké úvodní 

kapitoly přibližují osobnost Jana Masaryka a seznamují čtenáře s událostmi kolem jeho smrti 

a také s teoriemi, které se kolem Masarykova úmrtí vytvářely. Těžiště práce však leží 

v následujících čtyřech kapitolách, které se věnují prezentaci případu smrti Jana Masaryka 

v dobových médiích (konkrétně v denících Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné Slovo, 

Zemědělské noviny, Mladá fronta)). Každá z těchto kapitol je vymezena přesně stanoveným 

obdobím ( leden – srpen 1968, září 1968 –březen 1969, duben – prosinec 1969, leden - únor 

1970) a obsahuje dvě podkapitoly (Politický a mediální kontext daného období a analýzu 

prezentace smrti Jana Masaryka v dobovém tisku). Členění práce je tedy velmi logické, 

jednotlivé kapitoly jsou tematicky i obsahově uzavřené, dohromady však tvoří kompaktní 

celek. Na závěr každé kapitoly je připojen seznam článků, které byly v rámci daného období 

analyzovány, což práci ještě více zpřehledňuje a ulehčuje její další využití. To samé lze pak 

říci i o jmenném rejstříku, který autorka zařadila na závěr práce.  



Odkazovaní na prameny je velmi pečlivé a celý poznámkový aparát je na vysoké úrovni. 

Kromě odkazování na zdroje citací v něm autorka poskytuje čtenáři i řadu doplňujících a 

vysvětlujících informací, zejména o osobách, které jsou v textu zmíněny. 

Po stránce metodické  nemám k práci žádných připomínek, zvolená historická analýza je 

provedena pečlivě a  její rozšíření o kvantitativní prvky (tabulky četnosti článků v rámci 

sledovaných období) je zde zcela na místě. V rámci interpretace výsledků se autorka snaží 

odhlédnout od subjektivních hodnotících kritérií, která mohou ovlivňovat náš pohled na 

jednotlivá analyzovaná období, zmiňované listy, osoby atd., a většinou se jí daří zachovávat 

nestrannost a odstup výzkumníka. 

Podoba předkládané práce dokazuje, že autorka přistupovala k tématu se zájmem a s velkou 

pečlivostí. To, mimo jiné, dokazuje i rozsáhlý soupis použitých pramenů a literatury. Kromě 

relevantní literatury a dobového tisku studovala diplomantka v omezené míře také archivní 

materiály. Pro její práci to sice nebylo bezpodmínečně nutné, ale rozhodně velmi přínosné. 

Hlubší studium archivních pramenů by pak, podle mého názoru, dodalo práci další velmi 

zajímavý rozměr. Mám na mysli například materiály vztahující se k Úřadu pro tisk a 

informace, zejména pak k jeho činnosti a rozhodnutím, která se týkala kauzy smrti Jana 

Masaryka a její prezentace v médiích. 

Dalším obohacením práce by pak mohly být i stručné medailonky novinářů, kteří se v daném 

období kauzou Masaryk zabývali (např. R. Ströbinger, J. Kaštánek, M. Toninger, F. Coňk aj.). 

Stejně jako v předchozím případě se však jedná spíše o neskromné přání oponenta než o výtku 

vůči předkládané práci. 

Jedinou výtku, a nikoliv závažnou, mám k jazykové stránce práce, konkrétně pak k používání 

interpunkce. V tomto ohledu vykazují některé části textu jisté nedostatky (např. str. 3, 27, 57, 

60, 61, 63, 85, 125, 130, 133, 135) které však, podle mého názoru, nejsou způsobeny 

neznalostí autorky, ale spíše časovým tlakem či chvilkovou nepozorností. Jinak je ovšem 

nutné zdůraznit, že text svědčí o velmi dobré práci z jazykem. Je psán velmi čtivou formou, 

která se však nikterak neodchyluje od požadavků kladených na odborný styl. 

Závěrem ještě některé drobné připomínky:  

Na straně 94 uvádí autorka zkratku SPB, ale nevysvětluje, co znamená (ani v soupisu zkratek). 

Na straně 36 přehozen slovosled ve větě: „Ohlas Svitákův článek na….“ 

Na straně 55 autorka hovoří o „britské“ agentuře AP. Ve skutečnosti se jedná o agenturu 

z USA. 

V autorském textu je ve vztahu ke KSČ velmi často používáno označení „komunisté“. 

Domnívám se, že používání zkratky samotné by bylo vhodnější a korektnější. 



Na straně 3 hovoří autorka o Státním ústředním archivu. Toto označení je však již zastaralé 

(Národní archiv). 

 

Diplomová práce Jany Niklové splňuje veškeré požadavky kladené na tento druh odborného 

textu a navrhuji ji hodnotit známkou „výborně“. 

 

V Praze dne 31. 1. 2007 

PhDr. Jan Cebe 


