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      Autorka si jako téma své diplomové práce zvolila mediální prezentaci smrti Jana 
Masaryka v českém tisku v letech 1968 a 1969. V tezích práce jsme stanovili, že bude 
sledovat deníky Lidová demokracie, Mladá fronta, Rudé právo, Svobodné slovo a 
Zemědělské noviny. Logickými mezníky pro rozdělení let 1968-1969 byly intervence vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a nástup Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV 
KSČ v dubnu 1969. Léta 1968 a 1969 tak autorka rozdělila na tři části, přičemž každá je 
uvozena podkapitolami o politickém a mediálním kontextu.  
      Smrt Jana Masaryka je dodnes neobjasněnou událostí našich dějin, existují různé verze. 
Liší se pohledy historiků. Ani další bádání po listopadu 1989 nepřineslo přesný popis 
Masarykovy smrti. Tento fakt představoval pro autorku komplikující prvek při její práci, 
protože se v literatuře i médiích setkávala s různými verzemi, z nichž ale žádná nebyla 
(možná ani nikdy nebude) potvrzena. I při konzultaci diplomové práci jsme se z médií 
dozvídali nová svědectví k tomuto případu a jedná se tedy o záležitost stále diskutovanou.  
     V úvodní kapitole autorka popsala život Jana Masaryka. Při konzultaci jsme diskutovali, 
do jaké hloubky jít při tomto zachycení. Pak již následuje kapitola „Jak zemřel Jan 
Masaryk?“, kde se již dle mého názoru projevuje autorčina pečlivost při získávání informací 
pro diplomovou práci. Nastudovala literaturu, která k Masarykovu případu u nás byla 
publikována. Velmi také oceňuji, že se pro informace vydala také do Národního archivu, kde 
studovala vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR. Na základě pramenů připravila 
přehled všech verzí, které se v souvislosti s Masarykovou smrtí objevují. Ukazuje vývoj 
vyšetřování. U každé verze zachycuje argumenty, které její zastánci používají.  
     Poté již přistupuje k vlastní analýze Masarykova případu v médiích. Dle mého názoru 
autorka velmi kvalitně zpracovala na základě literatury politický a mediální kontext každého 
období. Čtenář získá přehled zásadních událostí. Nejvíce článků o Janu Masarykovi vyšlo již 
v prvním sledovaném období do srpna 1968. Při konzultacích jsme diskutovali, jak tento 
velký počet článků v diplomové práci zpracovat, aby byla zachována přehlednost a současně 
bylo zřejmé, co je pro charakteristiku článků tohoto období nejpodstatnější. Domnívám se, že 
autorka se s tímto úkolem vypořádala velmi dobře. V dalších obdobích se počet článků 
snižoval a výrazně se proměňoval v souvislosti s politickým vývojem pohled médií na smrt 
Jana Masaryka. Myslím si, že zrovna na příkladu smrti Jana Masaryka je velmi dobře vidět, 
jak se situace médií vyvíjela. Nejdříve přišla záplava článků v prvním období, kdy média 
dostala možnost psát o Masarykově smrti bez cenzurních zásahů. Hledala svědky událostí 
roku 1948. Rozvíjela různé teorie. V posrpnovém období pak nastala ve vycházení textů o 
Masarykovi několikaměsíční pauza. Když se téma vrátilo, tak již nebylo spojeno s diskusí o 
příčině Masarykova úmrtí. Absentovaly také informace o průběhu vyšetřování. Pozornost se 
zaměřovala na diskutabilního svědka Kadlčáka. Od dubna 1969 již deníky vycházely hlavně 
ze zpravodajství ČTK. Právě postava podvodného svědka Kadlčáka byla na začátku 
normalizace využita k útokům proti novinářům, kteří se v období Pražského jara snažili nalézt 
nové informace o Masarykově úmrtí. Autorce se podařilo ukázat, jak se prostor médií pro 
svobodné vyjadřování postupně zužoval, až postupně zmizela možnost uplatňovat vlastní 



názor. V závěru roku 1969 již všechny deníky psaly zcela stejně. Velmi dobře je zde 
doloženo, jak na začátku normalizace vypadaly útoky na novináře období Pražského jara. 
Výstižným závěrem práce je dodatek z roku 1970, který na příkladu redaktora Kaštánka 
prezentuje, jak se někteří novináři snažili zachránit svoji existenci v novinách prostřednictvím 
přenesení viny na kolegu, který odešel do emigrace. Je to i smutná ukázka toho, jak 
normalizátoři nutili novináře, aby udělali sebekritiku za svoji činnost v roce 1968.  
        Podle mého názoru je text Jany Niklové velmi dobře napsaný. Je přehledný. Autorka 
vybírala z publikovaných článků vhodné citace. Každé období obsahuje i tabulku, která 
dokládá počet článků v jednotlivých denících, takže je možné si lehce udělat srovnání. 
Autorka dobře ukazuje, co bylo obsahem textů v jednotlivých obdobích. Charakterizuje tyto 
články a zachycuje práci novinářů. Domnívám se, že čtenář diplomové práce dostane velmi 
dobrý  přehled o způsobu prezentace smrti Jana Masaryka v denících v období 1968 a 1969.   
       Osobně bych ocenil promyšlenou strukturu práce. Každé sledované období je zakončeno 
kvalitními závěry, kdy autorka sumarizuje přístup jednotlivých deníků i provádí jejich 
porovnání. Dílčí závěry nejsou u diplomových prací obvyklým prvkem. Stejně tak si zaslouží 
ocenění, že autorka si dala práci se jmenným rejstříkem, takže čtenář se může v textu velmi 
dobře orientovat. Součástí práce je i seznam zkratek. Text je doplněn pečlivě zpracovaným 
poznámkovým aparátem, kde autorka uvádí i základní údaje ke zmiňovaným osobám. Je též 
velmi přínosné, že u každého období zpracovala bibliografii článků o smrti Jana Masaryka. 
Tato bibliografie může být velmi dobrou pomůckou pro každého badatele, který se bude 
tomuto tématu věnovat. Moje připomínky jsou spíše formální. Autorka neudržela jednotně, 
zda v poznámkách uvádět celé křestní jméno či pouze počáteční písmeno. Kolísá jí psaní 
velkého písmena u Státní bezpečnosti a Pražského jara (v jedné kapitole jí u Pražského 
vypadlo písmeno r). Někdy jí po úpravě věty zůstala ve slově nadbytečná písmena.  
      Domnívám se, že Jana Niklová napsala velmi zajímavou diplomovou práci. Podařilo se jí 
ukázat, jak se v letech 1968 a 1969 proměňoval pohled českých médií na smrt Jana Masaryka.  
Svůj cíl diplomová práce splnila a lze ji doporučovat dalším zájemcům o téma Masarykovy 
smrti. Jako konzultant mohu říci, že Jana Niklová přistupovala k přípravě diplomové práce 
velmi pečlivě. Práci pravidelně konzultovala a nepatřila mezi studenty, kteří psaní 
jednotlivých kapitol nechávají na poslední chvíli. Výsledkem je diplomová práce, kterou 
navrhuji hodnotit známkou výborně.  
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