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Diplomová práce se zabývá vývojem rozhlasového vysílání, které autorka chápe jako 
inovaci ve způsobu zajišťování masové produkce a distribuce informací ve společnosti. To 
odpovídá záměru aplikovat na řešenou problematiku kulturologický přístup. Téma práce je 
vzhledem k rozsahu a možnostem autorky omezené na problematiku vývoje rozhlasového 
vysílání v Československu do roku 1989 a jeho srovnání s vývojem rozhlasového vysílání 
v USA. Práce je tedy teoreticky a metodologicky pojatá nejen jako kuturologická studie, 
ale také jako studie srovnávací. Předmětem srovnání je průběh procesu kulturní změny 
spočívající ve vzniku a transformaci rozhlasu jako kulturního prvku. Cílem je ověřit základní 
hypotézu, že průběh procesu šíření rozhlasového vysílání jako inovace byl v obou zemích 
obdobný. 

V teoretické části autorka vymezuje kulturologické pojetí dané problematiky. Definuje 
klíčové pojmy (kultura, kulturní systém, kulturní prvek, kulturní změna, inovace atd.) a 
zasazuje vznik a vývoj rozhlasového vysílání do jejich kontextu. Správně při tom poukazuje 
na vícerozměrnost kulturologického chápání rozhlasu jako konec konců všech masových 
médií. Uvádí, že rozhlas lze považovat za zdroj kulturní změny, v západní společnosti spíše 
endogenní, v zemích třetího světa alespoň z části i exogenní, tedy jako mechanismus 
difúze. 

Současně lze ale, jak to činí autorka ve své práci, nahlížet na vznik a vývoj rozhlasového 
vysílání jako na proces vzniku a šíření inovace. Proces šíření rozhlasu v západní společnosti 
chápe jako proces difúze inovací, v němž nelze jednoznačně určit ohnisko inovace, protože 
ta vznikala a vyvíjela se na více místech (ve více zemích) najednou. Rozhlas proto chápe 
jako kulturní prvek, který je součástí určitého soiokulturního systému, v němž vzniká a 
vyvíjí se (transformuje se). V této souvislosti také autorka specifikuje proces šíření inovace 
jako proces skládající se ze čtyř fází, jimiž jsou  raná fáze (vznik inovace), fáze růstu, fáze 
stabilizace (osvojení a institucionalizace) a fáze ústupu vedoucí až k zániku daného prvku a 
jeho nahrazení funkčním ekvivalentem. 

V dalších kapitolách teoretické části autorka místy až zbytečně podrobně popisuje vývoj 
jednotlivých masových médií. V dalších kapitolách této části naopak zcela na místě uvádí 
podrobný popis vývoje rozhlasového vysílání v Československu a jeho srovnání s vývojem 
ve Spojených státech s důrazem na postižení všech relevantních faktorů, které vývoj 
v obou zemích ovlivnily. Autorka se neomezuje jen na faktory technologické, ale zahrnuje i 
faktory legislativní, politické, ekonomické, společenské a kulturní. 

Tato část je zpracována na základě podrobné rešerše vhodně zvolené odborné literatury, 
v níž se diplomantka velmi dobře orientuje. Díky tomu dokázala správně nejen 
konceptualizovat řešenou problematiku, ale také určit adekvátní východiska pro její 
analýzu. 
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Analytická část práce je založená na analýze dostupných údajů o rozhlasovém vysílání. 
V úvodu jsou uvedeny vstupní hypotézy, které se autorka snaží analýzou získaných dat 
verifikovat. Dále jsou popsány cíle, metody a použité údaje včetně jejich získání a úprav 
pro potřeby analýzy. Výsledky analýzy jsou uvedeny jednak podrobně ve formě 
komentovaných grafů a jednak souhrnně v podobě závěrů vztahujících se k vstupním 
hypotézám. Výsledky více méně podporují první tři hypotézy (vývoj rozhlasového vysílání 
v obou zemích odpovídal charakteristikám procesu šíření inovací, jednotlivé fáze tohoto 
procesu v Československu a v USA se lišily délkou, vývoj rozhlasového vysílání v obou 
zemích byl ovlivněn stejnými vnějšími faktory). Výsledky ovšem nepotvrdily polední 
hypotézu, že jednotlivé vnější faktory ovlivnily vývoj rozhlasového vysílání 
v Československu a v USA obdobným způsobem. 

V této části autorka prokázala dobrou schopnost operacionalizace zkoumané problematiky, 
volby a aplikace vhodné výzkumné techniky a analýzy dat a interpretace výsledků založené 
na verifikaci a modifikaci vstupních hypotéz. Při tom je nutné ocenit úsilí, jež autorka 
věnovala získání potřebných údajů, které u nás až do této doby nebyly soustředěné, ale 
vyskytovaly se roztroušené a obtížně dostupné. 

V obou částech má práce výbornou úroveň. Autorka prokázala dobrou schopnost 
teoretické a empirické práce i jejich vzájemné kombinace. Práce je cenná i tím, že přináší 
příklad možného kulturologického pohledu na problematiku médií a poskytuje inspiraci pro 
další kulturologické studium této problematiky.  

Na autorku mám pouze jeden dotaz, který se týká indikátoru šíření rozhlasového vysílání. 
Použití vybavenosti domácností rozhlasovými přístroji jako indikátoru je oprávněné 
v období, které autorka ve své práci sleduje, tj. do dosažení fáze stabilizace (nasycení). 
V pozdějším období už nemá smysl. Otázka zní, jaký by autorka použila indikátor, kdyby 
chtěla analyzovat vývoj rozhlasového vysílání od šedesátých let minulého století do 
současnosti a jakou hypotézu by formulovala v tomto případě. 

Práce splňuje požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 1. června 2012 
….……………………………. 

                                                                                                PhDr. Ondřej Hubáček 


