Zápis

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Richarda Vaška

konané dne 20. 6. 2012
téma práce: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

přítomní: Jana Čechurová, Jan Galandauer, Josef Harna, Robert Kvaček, Miroslav Michela,
Jan Němeček, Karel Novotný, Ivan Šedivý, Luboš Velek
omluveni: Jan Randák, Jaroslav Šebek

Předsedkyně komise doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. zahájila obhajobu a představila
přítomným kandidáta Richarda Vaška.
Školitel prof. Robert Kvaček seznámil členy komise s uchazečem, jeho prací a průběhem
studia. Vyzdvihl kvality práce, která je postavena na náročné textové analýze a podtrhl vzorné
plnění pracovních povinností.
Kandidát Richard Vašek seznámil přítomné se svou prací. Vyložil svůj přístup k řešení
tématu, tedy literární a publicistické činnosti prezidenta Masaryka v meziválečném období.
Práci strukturoval do pěti tematických kapitol. Kandidát stručně vyložil obsah kapitol a
zaměřil se na metodologický přístup, neboť anonymní publicistika vyžaduje náročnou
heuristiku, materiálovou komparaci a analýzu textu. Richard Vašek sdělil, že se mu podařilo
identifikovat více než sto anonymních textů.
Poté oponenti přednesli závěry svých posudků:
Jan Galandauer vyzvedl vynikající úroveň práce, ocenil novátorský přístup v pohledu na
první republiku a stylistickou úroveň textu. Práci chápe také jako příspěvek k pojmu Hrad a

domnívá se, že analýza anonymních textů přispěla k zreálnění T. G. Masaryka i podtržení
jeho velikosti.
Josef Harna ocenil heuristickou náročnost i promyšlenou strukturu práce. Vyzdvihl
především dva okruhy a to vztah k německé otázce a diskuse o 28. říjen. Pozitivně zhodnotil
kultivovaný jazyk i citlivý přístup k fenoménu Oldra Sedlmayerová. Předkládaná práce podle
něj plně odpovídá požadavkům na úroveň disertační práce.

Kandidát reagoval na přednesené posudky. Doplnil k jakým tématům a kdy se Masaryk
vyjadřoval a popsal způsoby, jakými Masaryk dodával anonymní články do novin. Objasnil
také, v jakých politických situacích Masaryk využíval anonymity svého projevu.

Diskuse:
Ivan Šedivý ocenil práci a vznesl dotaz, zda byl Masaryk ve své publicistice výjimka
v evropském kontextu.
Richard Vašek odpověděl, že Masaryk byl prezidentem nezvykle dlouhou dobu a především
tento časový faktor ve spojení s Masarykovým naturelem vidí jako ve své době ojedinělý.
Jana Čechurová je zeptala, zda Masarykovy anonymní útoky na politické oponenty lze
hodnotit jako útoky „ze zálohy“ .
Richard Vašek osobní útoky konkretizoval na příkladu novináře Karla Horkého a potvrdil, že
Masaryk někdy spory vyvolával sám, někdy pouze vedl obranu.
Jan Galandauer se dotázal na původ nejspornějšího Masarykova článku Prodaná nevěsta bez
Jeníka.
Richard Vašek přesvědčivě vyvrátil na základě textové analýzy Masarykovo autorství.
Karel Novotný pochválil Vaškovu erudici a zeptal se, zda je možné rozlišit stylistické vrstvy
samotného Masaryka a jeho spolupracovníků v anonymních článcích
Richard Vašek opět na příkladech dokázal, různé varianty textace a) samotného Masaryka, b)
s cizími stylistickými, většinou drobnými úpravami a dokonce existují texty, které Masaryk
inicioval, nenapsal, ale dal podepsat svou šifrou.
Jana Čechurová chtěla vědět, zda Masarykovi vadilo, když mu někdo ze spolupracovníků
udělal vážnější zásahy do textu.
Richard Vašek vysvětlil, že Masaryk byl ve svých článcích někdy ostřejší než jeho
spolupracovníci, kteří mu upravovali text, také proto mu jejich zásahy nevadily.

Jan Němeček se dotázal, zda je možno srovnat varianty a přesně určit, co je Masarykův text a
co psal jeho spolupracovník.
Richard Vašek odpověděl, že ke spolehlivému výsledku lze dojít pouze tehdy, pokud se
dochoval rukopis či další podkladové materiály.
Karel Novotný se dotázal, jaký byl podíl tajemníka Schenka na textaci.
Richard Vašek nezjistil Schenkův vliv, navíc v době jeho působení u T. G. Masaryka již jeho
žurnalistická činnost slábla.
Robert Kvaček viděl v Masarykových anonymních článcích odraz zápasu zahraničního a
domácího odboje
Richard Vašek souhlasil a připomněl např. Masarykovo hodnocení činnosti Karla Kramáře.
Vyhlášení výsledku tajného hlasování:
počet členů komise: 9
přítomno členů komise: 7
kladných hlasů: 7
Komise navrhla udělit titul (Ph.D.)

předsedkyně komise

Zapsala: Dagmar Hájková

