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Problematika vývoje regionálního tisku poskytuje prakticky nevyčerpatelné množství témat
ke zkoumání. Vzhledem k velkému množství titulů, o nichž nevíme téměř nic. Proto je nutné
vybírat je tak, aby byly výsledky dílčích analýz využitelné jako zdroje pro další - zejména
srovnávací práce širšího tématického záběru. Takový badatelsky atraktivní prostor poskytují
například období politických změn. Prostřednictvím konfrontace periodického tisku
s průběhem změn poznáváme, do jaké míry byl tisk aktivní či pasivní ve vztahu k průběhu
aktuálního dění.
Diplomant B. Baťa si zvolil titul, který začal vycházet na počátku rychle postupující regulace
tisku po září 1938. Metodou obsahové analýzy hodlal zjistit, jakým způsobem vyjadřovala
redakce časopisu svůj záměr v úvodníkové části listu, kterou lze považovat v daném případě
za hlavní prostor pro ovlivňování postojů místních čtenářů k politickému dění cestou jeho
výkladu. Správně si rozdělil analýzu do tří politicky jasně vymezitelných období, čímž si
vytvořil předpoklady zachytit názorové a hodnotové proměny. Úvodní články byly pro tuto
metodu vhodné, protože byly v naprosté většině případů monotematické.
Výsledky analýzy potvrdily výchozí odhad, že Chrudimské noviny budou v období vypjatého
politického dění vedeny spíše opatrně, bez snahy aktivně vstupovat do utváření politické
reality. Recipovaly události tak, jak přicházely, komentovaly je konformě, jak jim to
umožňovalo postavení na periferii „velké politiky“ i evidentní snaha redakce nezavdat příčinu
k úřednímu postihu listu a přežít nejistou dobu. Absence vyhraněné názorové angažovanosti
dobře dokládá např. minimální evidence židovské otázky.
Diplomant nepracoval s archivními dokumenty, ale metoda jeho práce s nimi od počátku
nepočítala. Pro znalost lokální společenské problematiky využil jako pramen informací jinou
diplomovou práci. Abstrahované kategorie záměru a prostředků mohly být možná podrobněji
a přesněji specifikovány. Výsledný text doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit spíše
oceněním výborným.
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