Zápis

z obhajoby disertační práce pana PhD. Prokopa Tomka

konané dne 16. listopadu 2012

téma práce: „Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé
dějiny“

přítomní: dle prezenční listiny

Předseda komise p. prof. Ivan Šedivý zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta
(kandidátku).
Školitel profesor Jan Rychlík představil dizertační práci PhDr. Prokopa Tomka a bez výhrad ji
doporučil k obhajobě. Zmínil, že Prokop Tomek složil všechny předepsané zkoušky bez potíží a v řádném
termínu.

Kandidát seznámil přítomné s tématem své dizertační práce, popsal použitou metodiku a
vyjmenoval otázky, jež se rozhodl svou prací zodpovědět. Rozebral rovněž prameny a zhodnotil jejich
význam. Svobodnou Evropu popsal nikoliv jako pouhou rozhlasovou stanici, ale politický a společenský
fenomén, úzce propojený s našimi moderními dějinami.

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. Profesor Vojtěch Trapl zhodnotil práci velmi
pozitivně a označil ji jako velice zdařilou. Doporučil ji pak k obhajobě a publikování. PhDr. Petr Blažek,

Ph.D. zdůraznil, že práce vysoce převyšuje dosud publikovaná díla a rovněž ji doporučil k obhajobě a
publikování.

Kandidát Prokop Tomek se vyjádřil k názoru obou oponentů a vysvětlil některé metodické
postupy, jež při přípravě práce zvolil.

Oponenti se vyjádřili k vystoupení kandidáta.

Diskuse:

Profesor Ivan Šedivý otevřel diskuzi, do níž vstoupil profesor Milan Hlavačka připomínkou k úvodní
kapitole.
Profesor Rychlík připomněl jako kuriozitu existenci českého vysílání Rádia Tirana, Prokop Tomek i
diskutující však došli k závěru, že se nejednalo o stanici exilového charakteru, tedy o fenomén zcela mimo
rozsah obhajované práce.
Profesor Šedivý položil v rámci diskuze otázku na vývoj exilové žurnalistiky a její ovlivnění sociologickou
školou, což Prokop Tomek objasnil.
Profesor Hlavačka pak připomněl osobnost Augustina Navrátila a význam katolicismu pro exilovou práci.
Profesor Rychlík v diskuzi zmínil rovněž reakce komunistického režimu na vysílání Svobodné Evropy,
současně poukázal, že tato otázka je v práci podrobně zohledněna.
Petr Blažek vzpomněl i otázku vztahu domácí opozice k exilovému vysílání, v práci rovněž silně
akcentovanou.
Prokop Tomek na závěr diskuze popsal transformaci českého vyslání Rádia Svobodná Evropa po roce
1989.

vyhlášení výsledku tajného hlasování: počet členů komise – přítomno členů komise – kladných hlasů.
Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsal: PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.
Podpis předsedy komise:

