RECENZIE ANOTÁCIE

Vďaka podpore projektu GAČR P410/10/1969 První století českého časopisectví na Moravě a ve Slezsku vyšla v rámci
edície Vlastivěda Moravská ako 13. zväzok publikácia Dějiny
žurnalistiky na Moravě.
Jej autor Jaromír Kubíček zvolil prehľadnú a chronologickú štruktúru práce. Po predhovore, v ktorom skromne
tvrdí, že práca ,,je len stručným záběrem do rozsáhle práce“,
nasleduje prvá časť, v ktorej analyzuje predpisy a zákony
ovplyvňujúce nielen prácu novinárov, ale aj vznik a zánik
jednotlivých periodík. Nasleduje kapitola, sledujúca vývoj
novinárstva od jeho počiatkov až do roku 1918. Tá sa člení
na podkapitoly zaoberajúce sa tlačou do marca 1848, tlačou
v revolučnom roku 1848, tlačou v rozpätí rokov 1849 – 1860,
tlačou v 60-tych rokoch 19. storočia, 70-tych rokoch 19. storočia, tlačou od obdobia 80-tych rokov do konca 1. svetovej vojny. To sa ďalej člení podľa tlače politických strán: Moravskej národnej strany, liberálnych a pokrokových hnutí, Katolíckej
strany, sociálnodemokratických strán, Strany národne sociálnej, Agrárnej strany,
živnostenských hnutí a nezávislej tlače. Po tejto rozsiahlej časti nasleduje kapitola charakterizujúca vývoj žurnalistiky v medzivojnovom období, diferencujúca sa
podľa príslušnosti k jednotlivým politickým stranám: Československej sociálnodemokratickej strane, Komunistickej strane Československa, Národne socialistickej
strane, Republikánskej strane zemědelského a malorolnického ľudu, Československej živnostensko-obchodníckej strane stredostavovskej, Československej strane
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ľudovej, Československej národnej demokracie – Národného zjednotenia, Národnej
strane práce, Českých fašistov a nezávislej tlače. Ďalšia kapitola analyzuje vývoj novinárstva v rokoch 1939 – 1948. Približuje legálnu tlač v období okupácie, ilegálne
odbojové časopisy a tlač od oslobodenia do roku 1948.
Po týchto troch kapitolách mapujúcich rozvoj žurnalistiky chronologicky nasledujú kapitoly adresované jednotlivým skupinám záujmovej tlače: hospodárske časopisy, noviny a časopisy pre literatúru, moravské spoločenské revue a vlastivedné
periodiká. Záver publikácie tvoria časti Poznámky, Výberová bibliografia, Register časopisov, Register osôb a zhrnutie v nemeckom jazyku. Celá práca obsahuje aj kvalitnú
obrazovú prílohu, ktorá robí publikáciu zaujímavejšou aj pre širší okruh čitateľov.
Napriek tomu, že autor v úvode o svojej publikácii tvrdí, že ide len o veľmi stručný prehľad dejín žurnalistiky, musíme uznať, že ide o prácu, komplexne približujúcu
dejiny žurnalistiky na Morave a zároveň obsahovo približujúcu niekoľko desiatok
tu vychádzajúcich periodík. Autor tak prostredníctvom tejto práce nesporne prispel
nielen k lepšiemu poznaniu dejín žurnalistiky v spomínanom období, nielen na
Morave, ale aj v Čechách či v Československu.
Ján Džujko

