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Autorka zvolila logická a pro československou politiku a politickou kulturu meziválečného 

období stěžejní téma vztahu k národnostním menšinovým skupinám. Klíčovou pozornost 

věnovala sledování a rozboru přístupů, který vybrané politické strany zastávaly vůči 

menšinám a projevovaly v rámci zvolených předvolebních kampaní na stránkách stranického 

tisku.  

Stanovení výchozí pozice je úspěšnější v konkrétním nastavení, snaha o nastavení 

teoretického rámce nevyznívá příliš přesvědčivě. Čapková má do jisté míry pravdu ve svém 

postesknutí nad slabou odezvou v české historiografii. Na druhé straně je problematická i její 

práce se zahraniční literaturou. Její výběr je přizpůsoben rámcové otázce volebních kampaní a 

užití médií. Autorka se opírá o výklady, které nejenže neřeší československou situaci, ale 

jejich těžiště míří i k jiné historické době. V tomto ohledu odkazy na klíčovou práci P. Norris 

a R. Katze a P. Maira jen obtížně a ne vždy úspěšně aplikuje ve prospěch svého využití a 

svého výkladu v rámci československého tématu, když navíc s texty R. Katze a P. Maira 

autorka ani nepracovala a využívala až jejich sekundární interpretaci českými autory.  

Koncepce práce je vcelku jednoznačně vymezená, soustředění na zvolené sledované vzorky 

dobového vývoje, ať již politických stran (agrárníci - komunisté), zvolených periodik či 

regionů, působí organicky. Přesto bych v prezentaci přístupů a volby jednotlivých aspektů 

očekával detailnější zdůvodnění, které by nejen obhájilo předpoklady a záměr výběru, ale 

vysvětlilo rovněž pominutí jiných nabízejících se možností. Stanovené téma bylo možno 

nastavit mnoha způsoby, stejně jako zvolit celou řadu přístupových cest k jeho rozkladu. 

Skutečnost, že si autorka vybrala právě česko-německou linii ve sledování národnostní 

politiky, nebyla samozřejmou. Obdobně a srovnatelně se tyto jevy prolínaly přístupem 

k slovenské, maďarské, rusínské, polské, židovské, ad. národnostním skupinám. Právě tak se 

nabízela celá řada motivů, na nichž by se v politickém životě země dal tento jev 

charakterizovat. Výběr předvolebních kampaní na stránkách dvou ústředních a dvou 

regionálních tiskovin protilehlých (vládní a nesystémové opoziční) stran je, po mém soudu, 

opět vhodně proveden, ale slabě zdůvodněn. Tyto výhrady lze u autorky zobecnit. Její 



přístupy nepostrádají logiku, svědčí o schopnosti koncepčního uvažování, ovšem zároveň o 

jistém podcenění výkladové, zdůvodňující fáze, její práce má slabší úroveň komunikace se 

čtenářem, když sází na přehlednost a zjednodušení schématu výkladu. 

Podobně je tomu v samotných analytických pasážích textu. Autorka ne že by neviděla 

problémová místa, klíčové otázky, vyplývající ze shromážděných informací, ale podceňuje a 

ne vždy dostatečně se věnuje výkladu svého zkoumání. Dochází k logickým závěrům, ale 

nedostatečně popisuje cestu, jakou se k nim dobrala. V jednotlivých výkladových úrovních 

tak můžeme sledovat dobře naznačenou situaci a výchozí kontext analýzy a právě tak 

uspokojivé vývody z hodnocené situace. Středová fáze analytického rozboru je naopak slabší, 

respektive zástupně přenechávaná na „výklad“ cestou citací dobových komentářů. I z toho 

důvodu práce působí schematicky, popisně, a to i v analytických pasážích.  

Heuristický základ práce je dostatečný. Autorka se spolehnula zejména na vybraná dobová 

periodika, z nichž čerpá potřebný materiál. Vhodně jej řadí do svého výkladu, mnohdy 

nechává až příliš promlouvat přejaté texty ve formě hodnocení a argumentací, které jdou na 

úkor jejích vlastních promluv a názorů.  

Z formálního hlediska bych vytknul úpravu databáze užité literatury, u níž se mi nepodařilo 

identifikovat klíč řazení. Patrně jde o náhodně řazený přehled titulů, bez přehledné 

následnosti autorské či datové, autorka v přehledu neodlišila ani monografické a časopisecké 

tituly. Takto předložená databáze působí značně nepřehledně. Značnou pozornost věnovala 

Čapková obrazové příloze textu. Výběr jednotlivých karikatur ale ne vždy koreluje 

s klíčovým tématem práce.  

Obecně bych práci hodnotil jako přehlednou a systematicky připravenou, která prozatím 

dokládá slabiny autorky v analytickém zpracování tématu. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci připustit k obhajovacímu řízení a v návaznosti 

na jeho průběh hodnotit jako dobrou.   
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