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Téma diplomové práce: 

Diplomová práce Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna je pojatá jako 

kulturologická srovnávací studie vývoje rozhlasu v Československu a ve 

Spojených státech amerických chápaného jako kulturní změna (vznik a 

transformace kulturního prvku).  

    Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. Teoretická část 

vychází z vymezení problematiky, dále se zabývá dějinami medií ve světě. 

Těžištěm teoretické části je popis vývoje československého a amerického 

rozhlasového vysílání. 

    Analytická část spočívá ve vlastní analýze empirických dat, převážně 

sekundární analýze dostupných údajů o vývoji rozhlasu. Soustředí se také na 

kulturologickou interpretaci či reinterpretaci výsledků. Závěrečná kapitola se 

zabývá komparací vývoje rozhlasu v Československu a USA. 
 

 

 



 

 

Připomínky, vyjádření a náměty : 

Práce je obsáhlá, včetně jedné přílohy čítá 101 stran. Je zajímavým pohledem na 

kulturní fenomén rozhlasového vysílání, které v dnešní době nebývá tak často 
předmětem zájmu. Velmi zajímavá je historická část, zajímavé je i 
srovnání vývoje v ČSR a USA. Vývoj rozhlasu v USA je rovněž u nás 
nepříliš často traktované téma. Vysoce hodnotím i sběr dat a uspořádání 
analytické části včetně několika grafů, které přinášejí konkrétní údaje, 
ilustrující popisovaný vývoj v obou srovnávaných zemích.  Vymezení 
problematiky v začátku teoretické části práce je poněkud rozvláčné, 
zejména v části 2.1.2 ( Mediální komunikace) až příliš odbornicky 

teoretizující a některé pasáže bych v práci oželel, poněvadž kromě bohatých 

odkazů na prameny nepřinášejí nic podstatného k vlastnímu tématu, ale to je 

drobnost.  Pokud ze závěrů práce pro mne vyvstávají některé drobné otazníky, 

formuluji je v navržených otázkách k obhajobě, zejména v otázce č.2. 

 

 

Práci jako celek hodnotím vysoce a navrhuji známku 1. 

 

Otázky k obhajobě : 

 

1) Proč jste si vybrala k porovnání vývoje rozhlasového vysílání zrovna 

americkou a československou historii? Jde o tak odlišné společnosti, mentálně, 

kulturně, politicky, ekonomicky i historicky…? 

 

 

2) Proč vaše zkoumání končí rokem 1989, nebere v úvahu zásadní politické a 

další demokratizační změny u nás poté, alespoň po ty dva poslední roky 

existence společného československého státu? 

  

3) Co vás vedlo k tomu, že jste si vybrala jako téma pro diplomovou práci právě 

rozhlasové vysílání? 

 

V Praze dne 29.5.2012  

 

        Mgr. Michal Prokop 

 


