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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Předložená bakalářská práce se zabývá rozhlasovou politikou v americké okupační zóně, 
zejména v Bavorsku, v letech 1945−1946.  Cílem je popsat způsob, jakým americká okupační 
správa řídila restrukturalizaci a vysílání Rádia Mnichov (Radio München).

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:

Kompilační pojednání postupuje chronologicky, což je pro zvolený cíl vyhovující. 
Šárka Navrátilová své téma vhodně zúžila a vychází z kvalitní rešerše zejména sekundární 
literatury.  Text obsahuje všechny povinné náležitosti předepsané pro daný typ kvalifikačních 
prací. 
Je dobře, že studentka v 1. kapitole stručně představuje historii a organizaci německého 
rozhlasového vysílání před rokem 1945. Oceňuji, že se v závěru poslední kapitoly pokusila 
i o krátký výhled k pozdějším sporům o zákonné garance nezávislosti  Bavorského rozhlasu
a televize.

Místy by práci bývalo prospělo pustit se za horizont běžné historické narace. Více analytický 
vhled by některé autorčiny předpoklady i soudy nejspíše problematizoval. Kupříkladu uvádí, 
že cílem Spojenců bylo „znemožnit propagandu a zajistit stabilní pozici tisku a rozhlasu 
ve společnosti“ (s. 12). I na jiných místech  je patrné, že pojmem propaganda míní 
propagandu nacistickou.  Pojem propagandy ale ve společenských vědách neznamená jen 
hrubou manipulaci uplatňovanou v totalitních režimech a dosahovanou s pomocí represí, 
šíření nepravd atp. (tedy takzvanou černou propagandu). Větší obeznámenost s teorií masové 
komunikace a poznatky oboru mediální studia  by bývala jistě vedla i k zohlednění toho, 
nakolik práce Spojenců s německými masmédii byla rovněž propagandou (ve smyslu 
záměrného pokusu vytvářet, měnit a kontrolovat postoje, chování a hodnoty cílové skupiny 
v souladu s potřebami tvůrce propagandistických sdělení (do tzv. bílé propagandy 
nepochybně spadala i řada reedukačních aktivit uplatňovaných prostřednictvím masmédií).
Paradoxně se informace o spojenecké propagandě vyskytuje v bakalářské práci jen 
ve zmínkách okupačního úřadu Tripartite Propaganda Policy Committee, jehož název 
Š. Navrátilová přeložila doslovně a v jednom místě nepřesně jako „Tříčlenný výbor 
pro propagandistickou politiku“ (s. 11; místo „tříčlenný“ mělo být v překladu slovo 
„trojstranný“).
Práci by bývala prospěla i větší pozornost věnovaná problematice cenzurních postupů 
uplatňovaných americkou okupační správou. Zájem o obsah rozhlasového programu 
a o charakter práce amerických pracovníků s ním v Rádiu Mnichov by nicméně překročil 
možnosti dané bakalářské práce. Nabízí se, aby Šárka Navrátilová výzkum tímto směrem 
prohloubila v některé  své další kvalifikační práci. 



V některých pasážích by bylo namístě přesnější vyjadřování. Kupříkladu ve druhém odstavci 
úvodu, kde autorka představuje svou hypotézu, je poněkud matoucí užití modálního slovesa 
moci („mohlo vést“, s. 2). Zmínkou o ukončení denacifikace měla studentka nepochybně 
na mysli ukončení předčasné (s. 2).  
Obsah některých obsáhlých poznámek pod čarou se měl objevit v hlavním textu, srov. pozn. 
pod čarou č. 84, 86 nebo 111.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Bakalářská práce je stylisticky a jazykově na velice dobré úrovni. Drobné nedostatky v této 
oblasti zjevně vznikly jen přehlédnutím, jako když např. na s. 7 jedna z výpustek v citované 
pasáži není označena třemi uvozovkami v závorkách. Pravopisných a gramatických chyb je 
v textu jen nepatrné množství (např. v tzv. jmenném skloňování adjektiv, kde  by měl být 
na s. 24−25 tvar „byli schopni zajišťovat“, nikoliv „schopní“). 
Název vysílatele Bayerischer Rundfunk je pro novější období – po zahájení televizního 
vysílání − třeba překládat jako „Bavorský rozhlas a televize“, nikoliv jen „Bavorský rozhlas“, 
jak činí diplomantka i pro zmíněné mladší (televizní) období na s. 31−32.  Podobně nelze
pro 70. léta a tehdejší kauzu bavorského vysílatele veřejné služby psát jen o „rozhlasovém 
právu“ (s. 25) ani o  „rozhlasovém  vysílání“ (s. 34−35). 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Šárka Navrátilová k psaní své bakalářské práce přistoupila velice pečlivě.  Předložené 
pojednání plně vyhovuje nárokům kladeným na daný typ kvalifikační práce.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:

Navrhuji, aby se Šárka Navrátilová při obhajobě věnovala problematice cenzurních postupů 
americké okupační správy v Rádiu Mnichov, tedy podtématu, které v bakalářské práci není 
příliš rozvedeno.

6. DOPORUČENÍ  K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Bakalářskou práci Šárky Navrátilové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 
výborně (1). 
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