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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Šárka Navrátilová se ve své práci zaměřuje na první dva roky obnoveného vysílání Rádia Mnichov po skončení 

druhé světové války s cílem ukázat na této případové studii, „jaký vliv měla americká okupační správa na 
fungování rozhlasu v Bavorsku“, a dále ověřit „předpoklad, že bylo před rokem 1947 možné, aby i 
rozhlasové stanice na okupovaném území fungovaly do určité míry autonomně“. (s. 2)  

Čtenář je nejprve seznámen s počátky a organizací rozhlasového vysílaní za Výmarské republiky a za 
nacistického režimu, na které reagovaly plány na poválečné uspořádání rozhlasu a předběžná opatření 
antihitlerovské koalice ještě před kapitulací Německé říše. Prioritou americké okupační správy byla 
demokratizace a denacifikace rozhlasu, a to co se týče jak jeho budoucího legislativního rámce, personální 
politiky, tak náplně rozhlasového vysílání. Autorka práce podala fundovaný vhled do uvádění těchto cílů do 
praxe na příkladu Rádia Mnichov v letech 1945 a 1946. Oproti původnímu očekávání amerických autorit, že 
proces demokratizace rozhlasu a německých obyvatel skrze jeho vysílání bude dlouhodobou záležitostí, 
prohlubující se konflikty mezi západními a východními spojenci koncem roku 1945 uspíšili rozhodnutí 
americké vlády předat vedení a organizaci rozhlasového vysílání zcela do rukou Němců. Předpokladem 
tohoto kroku bylo snížení amerických zaměstnanců v rozhlasech a schválení patřičné legislativy platné pro 
jednotlivé spolkové země americkou okupační správou. Jak ukazuje autorka ve své práci, reálné předávání 
rozhlasu do německých rukou se zvláště v Bavorsku neobešlo bez problémů jak na americké tak na německé 
straně. Americký vedoucí Rádia Mnichov nesouhlasil s příslušným pokynem velitele americké okupační 
správy a odmítl snížit počet amerických zaměstnanců v rádiu. Jeho odmítavý postoj měl souviset s nedůvěrou 
v připravenost Němců převzít odpovědnost za vedení a provoz rádia podle demokratických principů a vedl až 
k rezignaci tří amerických zaměstnanců z vedení rádia koncem roku 1946. Na druhé straně podávala 
bavorská zemská vláda opakovaně neúspěšné návrhy rozhlasového zákona, které zachovávaly významný vliv 
politiků státní moci na fungování rozhlasu. 

V Závěru autorka konstatuje, že rozhodnutí americké vlády o urychleném osamostatnění německého rozhlasu 
v okupační zóně vyplynulo s ohledem na aktuální mezinárodněpolitické zájmy, tudíž neodráželo reálnou 
situaci v Bavorsku. Alespoň tak soudili někteří američtí členové okupační správy a současně vedoucí 
zaměstnanci Rádia Mnichov, kteří toto rozhodnutí odmítli splnit a raději rezignovali. V rámci diskuse o 
rozhlasových zákonech, na jejichž tvorbě se měli podílet především sami němečtí představitelé spolkových 
států v americké okupační zóně, musela americká okupační správa zasáhnout několika závaznými 
doporučeními. Obavy části amerických příslušníků okupační správy, že „německý personál není dostatečně 
připravený na převzetí plné zodpovědnosti za vysílání“ se ale podle Šárky Navrátilové nakonec nepotvrdily: 
„Naopak protestem „Za svobodu rozhlasu v roce 1973 dala bavorská veřejnost v čele s žurnalisty jasně 
najevo zemské vládě, která se pokusila změnit pravidla pro rozhlasové vysílání, že je odhodlaná bránit 
principy, které byly položeny americkou okupační správou na konci 40. let 20. Století.“ (s. 34)  

 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náro čnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Jedná se o zdařilou kompilaci, která z metodologického hlediska zcela vyhovuje nárokům na bakalářskou práci. 
Tvůrčí přístup autorky je třeba ocenit zejména v souvislosti s výběrem málo známého tématu, ke kterému sama 

autorka měla ovšem dostatečně širokou základnu zdrojů. Těch také hojně a příkladným způsobem ve své 
práci využívala. 

Práce je funkčně vystavěná, respektuje chronologii a postupuje od obecného ke konkrétnímu, jakož i od více 
známého k méně známému. Jednotlivé kapitoly tak na sebe logicky navazují.    



Méně či více závažné nedostatky jsou patrné v argumentaci autorky, zvláště pak při současném pohledu na 
stanovené cíle a otázky a na odpovídající zjištění. Na vině je především neschopnost přesně formulovat 
otázku a jednoznačně vymezit některé pojmy, což v některých případech vede až k přílišné generalizaci, či 
zavádějícímu nebo nepřesnému závěru. Jedním z příkladů je autorkou deklarovaný cíl ověřit, že rádio 
v okupační zóně mohlo do jisté míry fungovat autonomně (viz citát výše). Autorka nijak nevysvětluje, v čem 
tato autonomie měla spočívat nebo jak se měla projevovat. Přitom již z popisu cílů rozhlasové politiky 
americké okupační správy vyplývá, že Američané sami měli zájem na tom, aby němečtí redaktoři tvořili 
vysílání samostatně. O to banálněji pak vyznívá závěrečné konstatování, že „existovala výrazná asymetrie 
v rozhodovacích kompetencích, která ale nevylučovala určitou míru autonomie německých tvůrců 
programu“. (s. 33)  

Zmatení pojmů a nežádoucí zjednodušení některých dějinných souvislostí je pak nejvíce vidět na úvahách 
autorky, týkajících se důvodnosti obav vedoucího Rádia Mnichov Fielda Horineho, tedy že němečtí 
spolupracovníci nejsou připraveni na převzetí plné odpovědnosti za rozhlas. (s. 25) Ačkoliv autorka nejprve 
hovoří o německých zaměstnancích rádia, na dalších místech pak už jen obecně o Němcích. Z textu tak není 
jasné, zda Horine nedůvěřoval schopnostem dodržovat demokratické principy a aplikovat je na fungování 
rozhlasu pouze u svých německých podřízených, u aktuální bavorské vlády nebo celé bavorské společnosti. 
Autorka se přesto domnívá, že snaha bavorských zemských vlád, které od počátku jednání o legislativním 
rámci prosazovaly větší státní kontrolu rozhlasu a kterým se to nakonec v roce 1959 podařilo, je důkazem, že 
se Horine ve své době nemýlil. (viz s. 29 a 31) Ještě chatrněji pak působí zdůvodnění autorky, že 
z dlouhodobého hlediska se „tyto prognózy“ nepotvrdily s poukazem na občanské protesty z roku 1973, které 
zabránily implementaci další novely rozhlasového zákona. (s. 34) Tato informace je sice podstatná pro 
pochopení vývoje bavorského rozhlasu, ale vypovídá především o proměně bavorské společnosti v důsledku 
protestů studentského hnutí koncem 60. let minulého století, které autorka nijak nezmiňuje, nikoliv o tom, 
zda se ve svém názoru mýlil, či nemýlil bývalý vedoucí Rozhlasu Mnichov. 

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev,  správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Celkově splňuje práce všechny náležitosti jak po formální, tak grafické stránce. Ocenit lze především existenci 

seznamu používaných zkratek v přílohách a z formálního hlediska výborně zpracovanou úvodní kapitolu. Ta 
obsahuje jak formulaci cílů, zdůvodnění výběru tématu i popis struktury práce, jakož i kritické zhodnocení 
dosavadního stavu bádání a literatury.  

Jazykový projev Šárky Navrátilové je kultivovaný a stylisticky vytříbený. Výsledkem je velmi čtivé dílo, které 
se zároveň drží střídmého vědeckého vyjadřování. Autorka by si ovšem měla dávat pozor na přesnou 
formulaci svých myšlenek a užívání jednoznačných pojmů, jak již bylo zmíněno výše, zvlášť pokud se jedná 
o shrnující a zobecňující výroky, které se v textu vyskytují mimo příslušný kontext. Příkladem, kdy 
neurčitost pojmů ztěžuje pochopení významu celého sdělení, je následující souvětí v úvodní kapitole: „Další 
vyostření zahraničněpolitické situace však mohlo naopak později vést k posilování kontroly ze strany 
okupační správy, která se snažila zabránit, aby výstupy německých médií nebyly v rozporu s její vlastní 
politikou.“ (s. 2) Autorka se zřejmě inspirovala závěry Barbary Mettlerové, které cituje o stránku dále. Podle 
Mettlerové se v důsledku začínající studené války mezi západními a východními mocnostmi změnil v roce 
1947 přístup okupačních mocností k německým médiím a rozhlasové stanice v americké okupační zóně se 
připojily k antikomunistické kampani (s. 3). Bez těchto informací ovšem není možné správně interpretovat, 
co znamenalo „další vyostření zahraničněpolitické situace“ a s jakou politikou neměla být německá média 
v rozporu. 

Podobně nízkou vypovídací hodnotu má i další souvětí z úvodní kapitoly, které obecně shrnuje některá zjištění: 
„Osamostatnění rozhlasu v kratším časovém horizontu, než se původně předpokládalo, jako reakce na situaci 
na mezinárodní politické scéně však bylo důvodem pro kritiku oficiální okupační politiky USA, která měla 
ve svých plánech jen málo zohlednit skutečnou situaci v Německu.“ (s. 3) Ze souvětí není jasné, kdo 
kritizoval politiku USA, zda šlo skutečně o oficiální politiku týkající se způsobu organizace a správy 
americké okupační zóny, čemuž by odpovídala uvedená formulace, nebo šlo spíše o politiku americké 
okupační správy v Německu týkající se rozhlasu, případně jiných médií. Konečně nelze zjistit, na co tato 
politika nebrala ohled, respektive co si představit pod „skutečnou situací v Německu“ a zda autorka pod 
pojmem „Německo“ myslí americkou, západní nebo všechny okupační zóny, případně pouze Bavorsko. 

V neposlední řadě by se autorka měla vyhýbat předlouhým souvětím, která narušují plynulost čtení. Viz např.: 
„Přestože německý personál pokračoval ve vysílání i po 25. lednu 1949, kdy vstoupil v platnost bavorský 
rozhlasový zákon a z Rádia Mnichov se stal Bavorský rozhlas, podle postupů, které byly zavedeny 
příslušníky jednotek ICD, politická reprezentace Bavorska se rozhodla oslabit některá zákonná opatření, 
která zaručovala suverenitu rozhlasu.“ (s. 31) 



Odkazy na literaturu v poznámkách pod čarou jsou až na výjimky citovány ve správném formátu podle 
doporučené normy. Nesprávně jsou některé zkrácené citace monografií, které nejsou uvedeny v kurzivě, ale 
s uvozovkami, viz autoři Kopper, Bausch a další. Závažnějším nedostatkem je způsob bibliografického 
záznamu v seznamu použité literatury, který se nijak neliší od citací v poznámkách pod čarou. Výsledkem je 
sice abecedně řazený seznam všech titulů, ale uvádění křestního jména před příjmením autora značně ztěžuje 
orientaci v něm. 

  
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Šárka Navrátilová napsala čtivé dílo, které je pozoruhodné jak obsahem, tak i způsobem logického a přehledného 

zpracování vlastního textu. Zvlášť je třeba ocenit, že se disciplinovaně drží hlavního tématu a nezabíhá do 
nepodstatných detailů. Prokázala také schopnost zorientovat se v množství sekundární literatury a osvojit si 
základní nástroje vědecké práce. Slabou stránkou je jistá neobratnost při formulaci klíčových otázek a při 
argumentaci vlastních závěrů, které ovšem do velké míry vyvažuje pečlivostí v deskriptivních částech.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě (jedna 
až tři): 
 
Připomínky viz mé komentáře výše. 
 
Otázka: Případ bavorského rádia je v kontextu rádií v americké okupační zóně specifický tím, že američtí 
zaměstnanci rádia v čele s vedoucím Horinem bránili zrychlenému předání rozhlasu do rukou Němců. 
Vysvětluje odborná literatura, ze které autorka vycházela, důvody tohoto jevu? U vedoucích ostatních rádií v 
americké okupační zóně neexistovaly pochybnosti ohledně „připravenosti Němců“ nebo měli slabší postavení 
v příslušné divizi okupační správy než Horine? Osvojili si zaměstnanci Rádia Stuttgart či Frankfurt 
demokratické principy lépe než zaměstnanci Rádia Mnichov? Nebo to byla kombinace vícero faktorů? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOB Ě A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Bakalářskou práci Šárky Navrátilové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře, s možností ji zlepšit 
na základě studentčina výkonu při ústní obhajobě.  
 
Datum: 16. 6. 2014       Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


