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Cílem bakalářské práce Martina Brychty Vznik a proměny soukromého
rozhlasového vysílání v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, jak již
vyplývá z jejího názvu, bylo popsat a analyzovat počátky a rozvoj soukromého
rozhlasového vysílání ve dvou krajích České republiky. Je zřejmé, že pro co
nejkomplexnější zpracování vymezené problematiky musel autor získat a
prozkoumat značné množství primárních a sekundárních pramenů. Kvůli rozsahu
bakalářské práce bylo nutné téma zúžit pouze na privátní rozhlasové stanice
sídlící a vysílající ve výše zmíněných krajích, což autor odůvodňuje v úvodu (viz
str. 5 - 6). Pokud by do tématu práce byly zahrnuty i celoplošné rozhlasové
stanice či vysílatel veřejné služby, rozsah by již překročil práci bakalářskou
a aspiroval by na práci diplomovou. Téma se mi jeví jako vhodně zvolené
a zatím nebylo uceleně v české odborné literatuře zpracováno.
Práce je členěna do osmi částí (včetně úvodu a závěru). První dvě kapitoly
obsahují teoretický a pojmový rámec zkoumaného tématu. Martin Brychta se
v nich věnuje problematice formátů rozhlasových stanic a metodou chronologické
deskripce předkládá historii formování duálního systému rozhlasového vysílání
v České republice po roce 1989. Dominantními částmi práce jsou následující čtyři
kapitoly, v nichž autor seznamuje čtenáře s historií soukromého regionálního
a lokálního vysílání na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Martin
Brychta se zabývá nejen institucionální historií stanic,ale i proměnami programu.
Při zpracování zkoumané problematiky prokazuje nastudování značného
množství primárních i sekundárních pramenů. Výhradou k předkládanému textu
může být lepší práce s poznámkovým aparátem a grafické zpracování textu.
V mnoha případech dochází k nepřehlednosti textu, protože autor nezačínal
jednotlivé kapitoly na nové straně (viz 6 či 10).
Předkládaná bakalářská práce však neobsahuje všechny formální náležitosti,
které jsou na ni kladeny. Její součástí sice jsou čestné prohlášení, přihláška
k bakalářské práci a resumé v cizím jazyce, ale schází informace o počtu znaků,

která je podle předpisů součástí čestného prohlášení. Pokud se komise rozhodne
práci připustit k obhajobě, měl by diplomant počet znaků do čestného prohlášení
dodatečně doplnit. Přimlouvám se však, aby komise s obhajobou textu
souhlasila.
Z výše uvedených důvodů zvažuji při případné obhajobě klasifikaci mezi
stupni výborně a velmi dobře.
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