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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Efektním názvem opatřená diplomová práce mapuje a interpretuje vývoj mediálního obrazu Británie ve 
třech reprezentativních českých denících (liberální a prozápadní Lidové noviny, konzervativní a agrární 

Venkov a komunistické Rudé právo) v pohnutém období českých dějin mezi anšlusem Rakouska v březnu 
1938 a koncem Druhé republiky v březnu 1939. Ústředním formativním momentem zkoumaného období, 

jenž měl na dlouhá desetiletí ovlivnit způsob, jímž se česká společnost vztahovala k Západu, je podpis 

Mnichovské dohody. Autorka svou práci řadí do historiografického proudu výzkumu dějin mentalit; 
předmětem uskutečněného výzkumu nejsou vlastní československo-britské vztahy či „reálná“ Británie a její 

dobová zahraniční politika, ale to, jak uvedené deníky využívají obraz Británie jako pomyslné projekční 
plátno, na něž promítají své představy o společenském uspořádání, mezinárodní politice a Československu 

samotném.   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka zvolila rozsahu diplomové práce přiměřený a zároveň logice zkoumaného tématu odpovídající 
chronologický i věcný rámec. Tematicko-chronologická výstavba analytické části práce je logická a funkční 

(snad jen na s. 30 by bylo vhodné srovnávací pasáž oddělit do samostatné podkapitoly či alespoň odsadit). 

 
Teoreticko-metodologická část práce je poměrně úsporná, ale srozumitelně a plně dostačujícím způsobem 

vymezuje autorčina východiska a kontextualizuje výzkumné téma. Metododologický přístup (diskurzní 
historická analýza) i ústřední analytický koncept topoi jsou zvoleny vhodně. Naopak za spíše nevhodný 

považuji termín „narace“, který autorka užívá v celé práci namísto obvyklého „narativu“.  

 

Bibliografická základna práce i její reflexe jsou naprosto adekvátní, k práci se zdroji nemám připomínky.  

Na s. 30 autorka chybně vydává Jonathana Swifta za „představitele realismu 19. století“.  

 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Vysoká jazyková kultura práce (překvapí ovšem chybné psaní imperativu „viz“ s tečkou), břitkost i zjevný 

elán, s níž byla psána, činí její četbu potěšením (horší je to s počty – na s. 8 mělo podle autorky v roce 2008 
uběhnout od podpisu Mnichovské dohody 80 let). Práce s dobovými prameny autorčin styl naočkovala 

sklonem k občasným archaismům; pochybuji ovšem, že i ve 30. letech kdokoli hovořil o „výhercích“ (první) 

světové války (s. 48). 

 

 



Správný název práce Wodakové a Meyera je Methods of Critical Discourse Analysis. Editace 

poznámkového aparátu není zcela dotažená, podstatnější ovšem je, že po věcné stránce nemám 

k odkazovému aparátu práce výhrady. 
 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené diplomové práce je přes dílčí kritické připomínky velmi dobrý Autorka 

osvědčila potřebnou invenci i důslednost a práce výmluvně ilustruje jak s naivitou přinejmenším hraničící 

idealismus (ruku v ruce s ideologickou poplatností LN), tak i rychlost a intenzitu deziluze prozápadních 
liberálních kruhů po Mnichovu. Vysoko hodnotím důsledně kritický přístup, jenž autorce brání sklouznout 

do prosté popisnosti; zároveň však mám dojem, že při komentování a interpretaci textů publikovaných v LN 
(pouze tam – oba zbývající tituly jsou v tomto ohledu méně výživné) si často povoluje až příliš ironický 

osten. 

 
Důležité je, že autorka neopomenula zohlednit problematiku cenzury, jež pro období po Mnichovu 

komplikuje snahy o smysluplnou komparaci zvolených titulů. 

 
Obecně argumentační úroveň patří k silným stránkám práce, velmi kladně hodnotím i autorčinu snahu 

vstupovat do polemického dialogu s již publikovanými historiografickými pracemi.  
 

Cíle, jež si autorka v práci vytyčila, byly podle mého názoru naplněny.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 

tři): 

 

Provedla autorka alespoň orientační kontrolní analýzu relevantních deníků, jež nebyly zařazeny do 
konečného výběru (např. Právo lidu, České slovo), aby tak mohla vyloučit případnou ztrátu významného 

výseku v práci rekonstruovaného mediálního obrazu Británie? Jinými slovy, nakolik tři vybrané tituly 

skutečně postihují všechny hlavní způsoby, jimiž se česká novinářská obec k Británii (resp. obrazu Británie) 
ve zkoumaném období vztahovala? 

  
Lze podle autorky ve světle poznatků, které v práci přináší, vůbec hovořit o jedné české/kolektivní mentální 

mapě, ať už ve smyslu arény, kognitivních nástrojů, anebo soustavy etablovaných významů? A jak pojímá 

vztah mezi mentální mapou kolektivní („národní“), mapami skupinovými (např. jednotlivých ideologických 
proudů) a mapami individuálními (jednotlivých „kolportérů obrazu“, ale i čtenářů novin)? (tyto teoretické 

otázky by bylo v případné navazující práci disertační vhodné hlouběji objasnit)  
 

Na s. 48 autorka tvrdí, že „převážně díky příspěvkům Rudého práva je možné nehodnotit předmnichovský 

obraz Británie v československém tisku jako jednostranný a nevyvážený“. Kladu si otázku, nakolik je tento 
závěr v doslovné podobě udržitelný: stojí tedy RP ve svém zobrazování Británie v přímém kontrastu nejen 

k oběma v práci analyzovaným deníkům občanským, ale i k tribunám nekomunistické levice?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Diplomovou práci Johany Kudrnové doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby v případě zdařilé obhajoby 
byla hodnocena stupněm výborně. 
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