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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Oproti původnímu zadání se práce zaměřila na propagandistický rozměr revue La Nation
Tchèque a analýzu prezentovaných argumentačních linií pro diskurzivní konstrukci
československého národa ve francouzském prostředí
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
V časovém a teritoriálním vymezení tématu nenastaly žádné změny. Věcné vymezení tématu
se však výrazně posunulo ke zkoumání propagandistického rozměru revue, tzn. roli
propagandy v československé zahraniční akci ve francouzském prostředí, která bude
demonstrována a analyzována na případu revue La Nation Tchèque
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
1) Teoreticko-metodologické zakotvení - konstrukce národa, propaganda jako forma
politické komunikace, československý mýtus, metodologie výzkumu
2) Revue La Nation tchèque - charakteristika revue, redakční zázemí, hlavní aktéři
3) Výsledky tematické analýzy - 3 hlavní okruhy: historicko-kulturní linie, ekonomická linie,
čechoslovakismus
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Práce bude pojata jako tematická analýza s prvky historické diskurzivní analýzy.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
celek práce?
Z pramenů byla zpracována válečná korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, Benešovy
paměti Světová válka a naše revoluce. Ze sekundární literatury bylo zpracováno několik
publikací, týkajících se faktografie (např. Československá Kolonie: dějiny české a slovenské
emigrace ve Francii (1914-1940), T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci) i teorie (Propaganda
& Persuasion, The discursive construction of national identity). Díky této literatuře bylo
upraveno především celkové zaměření práce a téma bylo zúženo. Faktografická část byla
obohacena o další primární zdroje, osvětlující fungování zázemí revue.
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
- přehodnocení zaměření práce
-zúžení tématu
-vyhledání nových primárních a sekundárních zdrojů v zahraničí
-zpracování nové sekundární literatury
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