
Posudek na doktorskou dizertační práci 

Lenka Dobešová:  

Rozhlasový večerníček jako zrcadlo společensko-politických proměn 

v Československu ve „zlatých šedesátých“ 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor Integrální studium člověka - 

Obecná antropologie, Praha 2021, 189 s. + obrazové přílohy. 

     Problematika výzkumu dějin Československa v období komunistického režimu je 

v posledních letech relativně exponovaným tématem. Různá časová období a mnoho typů 

dílčích témat jsou výzkumnými výzvami nejen pro historiky, ale i pro řadu dalších 

společenskovědních oborů. Často, a podle mého soudu pro zkoumanou věc užitečně, je 

přistupováno k interdisciplinárnímu uchopení látky. Jak dokládá posuzovaná doktorská 

dizertační práce Lenky Dobešové, vybraná témata z dějin komunistického Československa 

jsou bezpochyby zajímavým polem i pro  různě směřovaná sociálně a kulturně 

antropologická studia. 

      Lenka Dobešová pracovala pro získání širokého kontextového rámce pro své výzkumné 

téma s jistým vzorkem odborné literatury společenskovědního charakteru (z vícero dílčích 

vědních disciplín). Pro pevnější uchycení v dobovém historickém rámci šedesátých a 

sedmdesátých let 20. století v komunistickém Československu a jeho dílčích proměnách by 

autorka našla relativně rozsáhlou produkci historiků z řady výzkumných univerzitních  

pracovišť, vedle prvořadé a výrazné produkce Ústavu pro soudové dějiny Akademie věd 

České republiky a Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, jejichž vědeckovýzkumným 

zaměřením je právě studium diktatur, jejich podob, proměn, modifikací a také konců ve 20. 

století. Z rozsáhlé produkce si Lenka Dobešová vybrala jako své obecné rámcové východisko 

jen některé práce. Právě pevnější usazení disertačního tématu v historii a ve znalosti 

obecných i konkrétních rysů Československa druhé poloviny 20. století by autorce ozřejmilo i 

odpovědi na kladené výzkumné otázky (a možná vůbec kladení typů otázek) směřované na 

dílčí výzkum rozhlasové produkce a v jejím rámci rozhlasovou práci pro děti. 

     Zásadní pro tvorbu dizertační práce byla logicky výzkumná práce s pramenným 

materiálem. Lenka Dobešová prostudovala a vyhodnotila adekvátní fondy z Archivu Českého 



rozhlasu jako stěžejního zdroje. Dále čerpala z řady soukromých archivů osobností 

z rozhlasové tvorby zkoumané doby. Dalším stěžejním pramenným zdrojem byl dobový tisk.  

Lenka Dobešová pracovala s řadou novin a časopisů z vybraných let. Čerpala rovněž 

z některých tištených dokumentů politického charakteru, zejména z materiálů sjezdů 

Komunistické strany Československa. Vzhledem k tomu, že Československo bylo, pokud jde o 

státní zřízení, ve své pravé podstatě diktaturou (komunistického typu), tak se jednalo o 

zásadní rámcové společenské materiály, které určovaly obecně  a ideologicky veškeré 

směřování společnosti, ve všech oblastech institucionální tvorby. Vzhledem k tomu, že režim 

byl silně centralistický a komunistická ideologie byla „červenou nití“ táhnoucí se napříč 

veškerou oficiální společenskou, právní, ekonomickou, kulturní a vzdělávací tvorbou, v logice 

této známé věci charakterizující každou (nejen komunistickou) diktaturu, musela se 

promítnout i do tvorby pro děti. A samozřejmě i do tak exponované a ve společnosti v rámci 

každodenního života velmi sledované oblasti, jako jsou pohádky pro děti „na dobrou noc“. Je 

třeba mít na paměti, že v každém režimu a zejména v diktaturách napříč časem i 

geografickým prostorem bylo pro prezentaci a nařizování vládních názorů a požadavků 

směrem k obyvatelstvu využíváno zejména možností a nástrojů v kultuře a ve vzdělávacím 

prostoru. Takže už z konstatování tohoto východiskového rámce je patrné, že ideologický vliv 

musel být přítomen i v oficiální rozhlasové tvorbě pro děti. Otázka by zněla - jak? Jak 

rafinovaně, skrytě, či napřímo, či někdy s nějakým cílem i nepřítomen. Otázkou ke zkoumání 

tedy bylo, jaké byly metody a nástroje komunistické propagandy v dětské večerní krátké 

pohádce.  

     Vedle některých dalších dobových tištěných pramenů autorka dizertace pracovala i 

metodou oral history, když využila výpovědí několika pamětníků ze zkoumaného prostředí. 

Práce s tímto typem pramene a touto metodou je bezpochyby velmi užitečným doplněním 

informací získaných z písemných zdrojů. 

     Disertační práce má všechny náležitosti kladené na tento typ kvalifikační práce. Po pečlivě 

rozpracované teoretické a metodologické části je věnována poměrně rozsáhlá část disertace 

výkladu historického vývoje rozhlasového vysílání - a to s časovými přesahy oproti vlastnímu 

výzkumu zabírajícímu zhruba jedno desetiletí. Autorka přiblížila okolnosti počátků 

rozhlasového vysílání v Československu od roku 1923 a historický výklad o československém 

rozhlasovém vysílání dotáhla až na práh devadesátých let 20. století v souvislosti 



s proměnami společenskopolitických podmínek v Československu. Těžiště disertace je logicky 

v nejrozsáhlejší pasáži, kde se Lenka Dobešová zabývala empirickými a interpretačními 

aspekty svého výzkumného problému. Na konec přiřadila jistou podobu závěrečného 

vyústění svého výzkumu v antropologické interpretaci. 

     Po formální stránce je práce ve standardní kvalitě. Jazyková a stylistická úroveň dizertace 

Lenky Dobešové nevykazuje zásadnější prohřešky při práci s českým jazykem. Je koncipována 

logicky, přehledně a výkladově srozumitelně. Práce je opatřena pečlivě vedeným 

poznámkovým aparátem a závěrečným seznamem literatury a pramenů. Textový výklad 

účelně doplňují grafické a obrazové přílohy. 

Závěr: 

     Doktorskou dizertační práci Mgr. Lenky Dobešové považuji po všech hodnotících 

stránkách za zdařilou. Autorka prokázala schopnost vědecké práce ve společenskovědní 

oblasti. Zvládla metody vědecké práce se zvoleným výzkumným pramenným materiálem a 

přinesla adekvátní nové sociálně a kulturně antropologické výsledky. 

     Dizertační práci Lenky Dobešové doporučuji k obhajobě a v případě jejího zdárného 

průběhu doporučuji komisi pro obhajobu podat návrh na udělení titulu Ph.D. 
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