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 Předsedkyně oborové rady doktorského studia na FSV UK mě s žádostí o oponenturu 

disertační práce PhDr. Landové oslovila v době, kdy jsem se jako poradce generálního ředitele 

Českého rozhlasu pro program právě zabýval problematikou transformace tří speciálních stanic ČRo 

(Rádia Česko, ČRo 6 a ČRo Leonardo) do nově koncipované stanice mluveného slova. V této 

souvislosti jsem opakovaně navrhoval, aby stávající redakce ČRo Leonardo byla v nové organizační 

struktuře proměněna v programové a odborné Centrum vzdělávání a popularizace vědy a snažil jsem 

se věcně argumentovat tento svůj návrh, který znamenal mimo jiné přenesení akcentu mediálních 

obsahů z „šíření informací o vědě a výzkumu“ na „vzdělávání a popularizaci vědy“.  Přijal jsem 

 oponenturu vlastně částečně pragmaticky, s nadějí, že práce, jejímž tématem je právě dotčená 

problematika edukativních funkcí médií, přinese doložitelné, kvantifikovatelné doklady a takové 

sociologické výzkumy a analýzy, jimiž podpořím své více či méně intuitivní náhledy. V tomto ohledu 

disertace PhDr. Landové splnila mé naděje jen částečně. 

 Zde je namístě zmínit se o mých kompetencích jako oponenta takové disertační práce. 

Necítím se kompetentní k tomu, abych se odborně vyjadřoval ke zvolené metodice kvantitativních a 

kvalitativních sociologických výzkumů a focusů, ani k tomu, zda, či do jaké míry, jsou jednotlivé 

v práci analyzované výzkumy vzájemně metodicky i obsahově kompatibilní. Určitou – laickou – 

pochybnost mám o tom, zda závěry vyvozované komparací z tak v čase odlehlých a v zkoumaném cíli 

nepodobných výzkumů navíc někdy poměrně malých zkoumaných vzorků, nejsou napadnutelné jako 

nedostatečně reprezentativní. Své dílčí kompetence k posouzení této práce vyvozuji z toho, že se 

dlouhá léta zabývám prakticky i teoreticky rozhlasovým programem (resp. jeho kulturními a 

vzdělávacími segmenty) a že jako „celoživotní učitel“ mám značnou empirickou zkušenost mimo jiné i 

s praktickými výsledky edukačního působení (či nepůsobení) médií. 

 Nyní už k práci samotné: 

 Doktorandka PhDr. Landová si pro svou práci a výzkum zvolila problematiku, jejíž naléhavost 

a potřebnost dalece přesahuje sféru akademického diskursu. Výsledek mnohaletého úsilí, obsažený 

v práci, ukazuje, že téma vymezené vztahem „média a edukace“ bylo stanoveno jednak vlastně 

nepřesně a jednak příliš široce.  

Doktorandka si je obou nedostatků vědoma a snaží se je v práci překročit. To se jí daří lépe, 

pokud jde o „přesnost“ zkoumaného vztahu média a edukace. Nezbytně, a hned zkraje, bere do hry 

ještě také veřejnost jako příjemce edukačních mediálních obsahů, čímž ovšem práci svým způsobem 

– a to nejen z hlediska mediální teorie – vlastně „usociologizuje“.  Například celá kapitola Média a 

edukace dokládá, jak – i při výzkumu – snaha po exaktním vymezení předmětu výzkumu, jeho 

metodologie a kategorizaci jeho výsledků, vede k tomu, že se pozitivistickými cestami utopíme 

v detailech a ztratíme ze zřetele celek. Souvisí to, podle mě, s chorobou, kterou různé marketingové 



strategie, či spíše šaminismy, které se (nejen v mediální) praxi na ně odvolávají, infikovaly stávající 

sociologickou praxi. Účelovost výzkumů, vztahujících mediální obsahy ke konstruovaným cílovým 

skupinám (resp. konstrukce těchto cílových skupin podle marketingových a sociologických 

apriorismů) způsobuje, že nemáme v zásadě k dispozici žádný holistický pohled na stav společnosti, 

na její proměny, na tendence těchto proměn a na příčiny a potřeby, jichž jsou tyto proměny 

výsledkem. A tak i ve vztahu média – edukační obsahy a funkce – společnost lavírujeme v tom, kdo je 

onou cílovou skupinou, zda totiž žáci, studenti, pedagogové, rodiče žáků, poznání chtivé blíže 

nespecifikované publikum, sami odborníci na příslušný mediálně popularizovaný obsah, až téměř 

ztratíme původní problém ze zřetele.  Disertační práce Dr. M. Landové přináší řadu exaktních 

potvrzení tohoto neutěšeného stavu. Konkrétně – magazín Sama doma je prostě dopolední magazín 

pro ženy a ne pořad s edukativními cíli, to, že se v něm pracuje s prvky „edu-tainmentu“ z něj dělá 

vzdělávací pořad právě tak málo, jako mělo vzdělávací ráz Tržiště senzací v legendárním Mladém 

světě, či jako má vzdělávací hodnotu rozhlasový magazín Kolotoč. Magazínové vzdělání je 

nevzdělanost svého druhu, nebezpečná tím, že ten, kdo si obstarává informace o světě tímto 

způsobem, ani neví, že neví, a ač neví, myslí si, že ví, neb to viděl, slyšel či četl v médiích. 

Z tohoto hlediska, souvisejícího, jak řečeno, s přesností zadání tématu a s potížemi 

s vymezením toho, na koho se média svými edukačními obsahy obracejí, dovoluji se pro potřeby 

obhajoby paní doktorandky zeptat, zda při svých výzkumech v českých médiích veřejné služby 

narazila na použitelný a praktikovaný model, který by umožnil evaluaci programu, resp. jeho 

vzdělávacích a výchovných segmentů? A dále – zda někde narazila na fungující systém zpětných 

vazeb mezi tvůrci těchto programů v médiích veřejné služby a pedagogickou obcí a studenty?  

Tím se dostáváme k druhé výhradě, a to k výhradě k šíři zadání výzkumu spojeného 

s disertační prací. V podtitulu už doktorandka obsah výzkumu konkretizuje, zabývat se bude 

„vybranými domácími a zahraničními výzkumy mediálních edukačních obsahů“.  Adjektivum 

„vybrané“ umožňuje další, oponentem věcně obtížně napadnutelné, přesto však až příliš účelové 

zužování. A to jak oněch výzkumů, tak, zejména, médií, jichž se ony výzkumy týkají.  Tato má výhrada 

se týká samotné koncepce práce, z níž je patrné, že „původní sousto“ se stalo pro svůj rozsah 

„nesežvýkatelným“. Nevytýkám tedy zpracování práce, naopak, cením si její důkladnosti, mrzí mě 

vlastně, že, jako už tolikrát v aktuálním mediálním diskursu, opanovala již v samotné koncepci práci 

jako médium z 80%  Česká televize. Přehlédnuty jsou – nezbytně, neboť nebyly takovým fenoménem 

v době, kdy byla většina výzkumů prováděna – například edukační funkce a dopady specializovaných 

kanálů kabelových televizí.  

Nepochybně zde v mé výhradě také zaznívá obvyklý „rozhlasový mindrák“.  Domnívám se, že 

výzkumy, na nichž se doktorandka podílela, přehlédly (jako zpravidla) značný reálný rozsah 

edukačních obsahů v programu Českého rozhlasu, resp. nezabývaly se jeho kvalitou a dopady. Stanice 

Leonardo vysílá jako specializovaný program pro vědu a výzkum už více než pět let, ale zjevně 

narazila na své limity.  Výzkum efektivity a smyslu takové veřejné služby by rozhodně pomohl při 

sporu o to, jak a co dělat se stanicí dál. Mediální obsahy spojené s edukačními a pedagogickými cíli na 

ČRo 2 Praha se změnily od 1. 2. 2011 tak zásadně, a pro řadu posluchačů i programových pracovníků 

nestravitelně, že je škoda, když tuto změnu doktorandka v příslušné pasáži práce dostatečně 

nereflektuje.  Naopak, doktorandka se (a obávám se, že nejen v tomto případě) spokojuje s tím, co 

Český rozhlas sám o sobě prohlašuje, a přiznává kulturnímu vysílání (zejména na ČRo 3 Vltava) více 

edukačních intencí, než odpovídá skutečnosti. (Např. zmiňuje literární pořad Ostrov, kde rostou 



housle, se přestal vysílat už před řadou měsíců právě proto, že neměl publikum, onu „cílovku“, pro 

niž byl určen.) Má výhrada je ovšem na obvyklou míru rozhlasových jeremiád vedena ještě zjištěním, 

které je podloženo i v práci zveřejněnými výzkumy – že totiž většina pedagogického edukačního 

diskursu se dosud odbývá logocentricky,  že slovo, resp. jeho zvuková podoba, je hlavním materiálem, 

s nímž rozhlas pracuje, a že, naopak, obrazové vnímání a komunikace emocemi, spojené s televizí 

jako médiem, je stále ještě v rozporu s tím, jak naše kultura pracuje s informacemi.    

    Dovoluji si tedy pro rozpravu při obhajobě položit paní doktorandce otázku, do jaké míry se 

výzkumné týmy, v nichž pracovala, zabývaly edukačními pořady Českého rozhlasu, s jakým případným 

výsledkem, a pokud ne, tak proč? A jaký je její názor na edukativní dopad vysílání stanice ČRo 

Leonardo, pokud ovšem měla možnost a důvod tuto stanici někdy poslouchat? 

Uvedl jsem řadu dílčích výhrad, které však v žádném případě neměly zastřít to podstatné. Tím 

nejdůležitějším pro mě je, že disertační práce Dr. Landové vstoupila se značnou odvahou na 

neprozkoumané pole skutečné účinnosti deklarované vzdělávací funkce médií veřejné služby. Toto 

pole je nejen neprozkoumané, je i kontaminované osobními výdělečnými a prestižními zájmy, 

zaminované účelovými explikacemi příliš širokých ustanovení zastaralých zákonu o ČT a ČRo, a díky 

tomu tabuizované. Díky tedy doktorandce alespoň za ty dílčí výzkumy, které nakonec nezmírňují naše 

nejhorší obavy. Totiž, že se zde dvacet let ve veřejnoprávních médiích produkují pořady nejrůznější 

kvality bez zásadnější provázanosti na stav a potřeby školství, na koncepty vzdělanostní společnosti a 

celoživotního vzdělávání. Že vytvořit tuto provázanost se nárazově pokoušejí toliko menší skupiny 

odborníků v médiích a v pedagogické obci, ale že jejich úsilí zpravidla ztroskotá na resortní 

neprovázanosti a na decizní fachidiocii. A to na příslušných ministerstvech i v managementech 

příslušných médií. Osobní zapojení Dr. Landové to téměř partyzánské práce při překračování hranic, 

zapojení, jehož svědectvím i výsledkem je tato práce, která pašuje na vzájemně odcizená teritoria 

školství a médií jiné hodnotové rámce, je úctyhodné, byť se jeví jako donkichotské. Může být 

dokonce vnímáno jako kverulantství, neboť upozorňuje na obrovské pokrytectví ve sféře českých 

veřejnoprávních médií. Ta deklarují svou výchovnou funkci a oblast práce pro děti a mládež jako 

jeden ze tří hlavních důvodů své existence, ke skutečně tvůrčímu rozvíjení této oblasti se však staví 

macešsky a vybrané veřejné peníze raději investují jinam, např. do oblastí zábavy, které umí lépe a 

levněji obstarat v duálním systému soukromí komerční vysílatelé. Rád bych se mýlil, v tom případě by 

ale výzkumy, k nimž disertační práce otevírá cestu, prováděly už dávno managementy médií veřejné 

služby samy. Doktorandka by v tom případě výsledky, jež nyní obtížně sama výzkumem opatřuje, jen 

komparovala a my bychom na tuto komparaci mohli vznášet přísnější nároky. 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

V Praze dne 31. 5. 2012 

Prof. MgA. Jan Vedral, PhD.     


