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Bakalářská práce: Proměny rozhlasu za druhé republiky  
 
       Luboš Veverka se ve své bakalářské práci věnuje tématu rozhlasového vysílání za druhé 
republiky. Autor se ovšem logicky nemohl držet pouze tohoto období, pokud měly být 
zřetelné změny, k nimž za druhé republiky došlo. Proto čtenář najde v bakalářské práci řadu 
informací, které se týkají již období první republiky, zvláště 30. let, přičemž důraz byl kladen 
na měsíce před zářím 1938. Autor si velmi dobře rozvrhl koncepci své práce a sleduje různé 
aspekty rozhlasového vysílání. Zabývá se institucionální strukturou, rozhlasovým programem 
i rozhlasovou technikou. Autor se musel vyrovnávat s tím, že dané období nelze zcela přesně 
zdokumentovat za pomoci archivních pramenů. Týká se to hlavně oblasti rozhlasového 
programu, kdy musel hlavně vycházet z výročních zpráv Radiojournalu, které ale nemohou 
podat zcela podrobný obraz rozhlasového vysílání ve vymezeném období. Proto pak autor 
musí na některých místech konstatovat, že nelze vysílaný program přesně popsat.  
     Značnou pozornost autor věnuje otázce, jak Československo využívalo rozhlas 
k propagandě do zahraničí. Jasně dokumentuje, že tento prvek českoslovenští politici dost 
výrazně podcenili. Nevyužili všechny možnosti rozhlasového vysílání do zahraničí, čímž se 
ale výrazně lišili od přístupu politiků v Německu a v Polsku. Autor přesně popisuje také 
technické důvody, které vedly k tomu, že příjem vysílání z Československa byl v zahraničí 
velmi špatný. Na předložené bakalářské práci je vidět její pečlivá příprava. Vždy oceňuji, 
když se student vydá hledat informace do archivu, přičemž se nespoléhá na údaje ve 
vydaných publikacích. Autor studoval archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 
V Národním archivu procházel fondy ministerstva pošt a telegrafů, ministerstva vnitra a 
předsednictva ministerské rady. Informace z archivů autor ve své práci bohatě využil, což je 
správné. Domnívám se, že autorovi se díky archivnímu výzkumu povedlo získat velmi 
podstatné informace, které dobře propojil s údaji z literatury k danému tématu, ať již šlo o 
literaturu obecně historickou či k rozhlasové historii. Autorovo zachycení sledovaného tématu 
je přehledné, dobře strukturované a pro čtenáře přínosné. Podle mého názoru se dobře 
vyrovnal i s problémem, že u některých záležitostí se musel vyrovnat s absencí archivních 
pramenů.  
     S prací jsem tedy byl spokojen, ale přesto mám jako oponent několik připomínek. Na 
straně 10 autor píše, že s kritikou předchozích systémů vlády začal Polední list Jiřího 
Stříbrného. Problematika tisku v období druhé republiky je složitá a s tou kritikou již v říjnu 
1938 přicházela i další periodika. Do kritiky se pustily i agrární listy, což bylo zvláštní 
vzhledem k tomu, že agrárníci byli za první republiky stabilně vládní stranou. Venkov byl 
deník – nikoliv časopis. Komunisty bych v daném období úplně neoznačoval za extrémní 
levici. Na straně 14 autor píše, že četné dopisy v archivu Českého rozhlasu svědčí o účinku 
německého a polského rozhlasu na pohraničních územích. Připadne mi škoda, že autor se o 
dopisech na tomto místě trochu nerozepsal, nedal nějaké citace. Na str. 19 je titulek: 
„Loudavá teta na krátkých vlnách“. Tady autor počítá s tím, že každý čtenář hned pochopí, co 
tento titulek znamená. Já si ale myslím, že by čtenář měl spíše dostat hned vysvětlení, o jakou 
loudavou tetu se jedná. Není mi úplně jasné, proč autor nevyužil v práci všechny publikace, 



které měl uvedeny v tezích. K přílohám. Časopis Radioamatér se nedal sehnat v žádné 
z pražských knihoven, a proto musel být citován z internetu? Mapka v příloze VII je dílem 
autora? Moc mi není jasný vznik přílohy VIII, což je rozhlasové pásmo „Skrytá válka ČSR“. 
Chybí nějaké vysvětlení jeho vzniku – termín natáčení, datum vysílání, pro koho natočeno. 
Pásmo je to zajímavé. Dokazuje autorovu orientaci v tématu, ale taky by měly být jasné 
okolnosti jeho vzniku.   
Výše uvedené připomínky ale nesnižují hodnotu práce. Domnívám se, že autor zpracoval 
téma velmi dobře. Práce má odpovídající úroveň i po formální stránce. Navrhuji hodnocení 
bakalářské práce Luboše Veverky známkou výborně.  
 
V Praze 8. června 2006   
 
 
                                                            PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.            
           


