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Dějiny médií jsou problémem, který zákonitě přitahuje vzrůstající pozornost mladé 
muzikologické generace - při roli, kterou média, především elektronická, hrají v dnešní 
společnosti, je logické ptát se po historické cestě, po které došel vývoj k dnešnímu stavu a 
uvádět tato zjištění do odpovídajících nejen uměnovědných, ale i sociologických kontextů. 
Magisterská diplomová práce Lenky Králové "Vážná hudba ve vysílání Radiojournalu v 
letech 1930-1938 a specifičnost původní rozhlasové tvorby, ÚBV FF UK, Praha 2008" si 
takovéto otázky klade a zabývá se svým tématem s širokým historickým rozhledem. 
Práce je členěna do několika částí - zabývá se nejprve historickými začátky rozhlasového 
vysílání ve 20.letech minulého století a jejich technickým rozvojem, těžiště práce je pak 
v oblasti 30.let, kde se autorka postupně zabývá analýzou vysílaného programu, tehdejšími 
terminologickými problémy, ostatně dodnes vzhledem k proměnlivosti situace nevyřešenými 
(hudba vážná - populární - zábavná - lehká ... ) a sleduje i sociologické aspekty - např. 

zpětný vliv technického zlepšování a masového rozšiřování rozhlasového poslechu v podobě 
sílícího tlaku koncesionářů na větší podíl oddechové a zábavné hudby na úkor dosavadní 
vysoce nasazené laťky vzdělávací pořadů a artificiální hudby. 
Ta tvořila v předválečné době významnou součást rozhlasového vysílání a zejména podíl 
soudobé tvorby tehdy dosahoval později již nikdy nedosažených hodnot. 
Za mimořádně cennou pokládám čtvrtou část práce (Rozhlas jako nové médium), kde se 
autorka zabývá specifičností tvorby pro rozhlas, a to nejen hudební, ale i literární a 
dramatické - z tohoto hlediska se i běžně scénicky frekventovaná, ale pro rozhlas vzniklá díla 
jako je Martinů Veselohra na mostě objevují v novém kontextu - autorka se zde věnuje mj. 
analýze rozhlasové specifičnosti skladby, zabývá se autorovými poznámkami určenými 
realizátorům ohledně koncepce zvuku apod. 
Autorka reaguje na široké spektrum dobové pramenné literatury i na aktuální práce (M.Rataj 
aj.) a v cenných přílohách uvádí nejen obsáhlé soupisy rozhlasové hudební dramaturgie 
sledovaného období, ale i důležité materiály dokreslující kvantitativní vývoj instituce a jejího 
ohlasu v čs. společnosti (vývoj počtu koncesionářů v jednotlivých oblastech tehdejšího 
Československa apod.) 

Práci Lenky Králové pokládám za mimořádně zdařilou a vřele ji doporučuji k obhajobě. 

Praha, 14. 5. 2008 
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ProfPhDr.MgA. Milan Slavický, 
Ústav hudební vědy FF UK Praha 


