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Školiteľský posudok na diplomovú prácu 

 

Pavel Petric: Rádio jako moderní technologie v první Československé republice 

 

Pavel Petric zameral svoju pozornosť vplyvu významnému technologického fenoménu – rádia, na 

československú spoločnosť v období rokov 1918 – 1938. Vo svojej diplomovej práci sa rozhodol 

oprieť o tzv. dejiny technológií, ktoré upriamujú záujem aj na kultúrne a spoločenské funkcie 

významných objavov. Preto Petrica zaujíma: „Jak technologicky vzniklo, jak na rádio reagovali 

politici a jak umělecká sféra.” (s. 7). V tomto duchu pozostáva práca popri úvode a závere z piatich 

kapitol.  

V úvode predstavil autor koncept práce a jej obsahovú štruktúru. Prvá kapitola zhrňuje veľmi 

zaujímavý prehľad vývoja a teoretické diskusie z oblasti dejín technológií, pričom na rozdiel od u nás 

bežne písaných prác, reflektujúcich napr. na obsah mediálnych výstupov a propagandu šírenú 

telekomunikačnými prostriedkami, zdôrazňuje potrebu vnímania rôznych predstáv o funkciách rádia 

a významu technologického pokroku ako zásadnej (a neraz aj opomínanej) kvality.  

Druhá kapitola približuje vznik rádia, doslovne od základných informácií o výskume 

elektromagnetického pola až po zavedenie vysielania na dlhšie vzdialenosti. V rámci tejto kapitoly 

venuje študent možno až príliš veľa priestoru údajom zo života vedy a vedeckých kapacít. Tento 

exkurz zároveň umocňuje optiku, ktorú si autor zvolil a význam tejto kapitoly v práci si jasne 

vyargumentoval.  

Zaujímavá je aj tretia kapitola venovaná počiatkom rádia v Československu. Nesúhlasím však 

s tvrdením kolegu, že existencia knihy L. Čábelové: „snížila možnost využít tisku jako pramene, 

jelikož autorka věnovala pozornost právě tisku” (s. 10). Neviem sa stotožniť s tézou o „vyčerpaní 

prameňa”.  

Štvrtá kapitola je venovaná legislatívnemu procesu a parlamentným diskusiám na margo 

prijatia zákona č. 60/1923, Sb. o telegrafech. Autor v nej popisuje ako privítala československá 

politická reprezentácia novú technológiu a aké funkcie jej prisudzovala. Kolega ponúka zaujímavý 

exkurz, pričom by bolo v tomto ohľade vhodné sledovať aj verejné diskusie, resp. agendu na úrovni 

ministerstiev a praktické prevedenie zákona do života republiky. Tieto témy žiaľ nebolo možné v čase 

zavretých archívov spracovať. 

Piata kapitola je zameraná na rozbor vedecko-fantastickej tvorby Karla Čapka. Petric týmto 

spôsobom ilustruje reflexiu rádia v krásnej literatúre, ako aj dobové reprezentácie tohto fenoménu. 



Na tomto mieste by bolo dôležité viac osvetliť výber zdroja, resp. spomenúť či poprípade neexistovali 

aj iné dobové reflexie. V proporčne rozsiahlejšom závere autor zhrňuje zásadné zistenia práce. 

 Diplomová práca je napísaná kultivovaným jazykom, je jasne členená a prináša inovatívne 

impulzy do premýšľania nad významom rádia v Československu.  Spolupráca so študentom počas 

jeho magisterských štúdií bola vždy na dobrej úrovni, pravidelne sme konzultovali problémy súvisiace 

s vybranou témou a výskumom. Na našu spoluprácu a predovšetkým výskumné možnosti kolegu 

mala však veľmi negatívny vplyv vzniknutá situácia okolo pandémie COVID-19.  

Za slabšiu stránku predloženého diela považujem hĺbku rozpracovania troch zásadných 

kapitol práce, ktoré sami o sebe môžu predstavovať zvláštne tematicky uzavreté cely (rozvoj rádia 

u nás, politické diskusie a reflexia v krásnej literatúre). Spája ich vzťah k danej „technológii“, ale stále 

sa javia viac ako oddelené sondy, u ktorých by bolo možné rozšíriť historicko-spoločenské kontexty 

výkladu, ako aj pramennú bázu výskumu. Napriek týmto výtkam považujem prácu Pavla Petrica za 

kvalitne vypracovanú a inšpiratívnu a odporúčam ju k obhajobe s hodnotením veľmi dobre (2).  

 

V Bratislave, 2. 9. 2021 


