
Hodnocení bakalářské práce Tomáše Lysoňka: Současná regionální média 

-  vývoj na Uherskohradišťsko po roce 1989

Bakalářská práce Tomáše Lysoňka se věnuje regionálním médiím, které mnozí mediální 

odborníci, stejně jako studenti nepokládají za téma vhodné jejich pozornosti. Jsem 

proto velmi ráda, že se autor rozhodl zpracovat bakalářskou práci věnovanou 

regionálním médiím na Uherskohradišťsku.

Práce je rozdělená do pěti samostatných kapitol, dále obsahuje závěr i anglické resumé 

a seznam použitých pramenů. Kromě toho práci doplňují přílohy, z nichž především je 

třeba velmi ocenit přílohu č. dvě, obsahující přehled periodik, nazvaný poněkud 

nekonvenčně Přehled s neceloregionální působností.

Podtitul práce uvádí vývoj na Uherskohradišťsku po roce 1989, ve skutečnosti se jedná 

o vývoj médií v daném regionu zhruba mezi léty 1989 a 2000. Předmětem zkoumání se 

stal především tisk. Rozhlas ani televize nejdou nejsou v okrese přímo zastoupeny. 

Domnívám se, že autor velmi dobře zpracoval ve druhé kapitole sociodemografický 

přehled Uherskohradišťská a podobným způsobem v příloze č. 2 pak charakterizuje 

lokality, v nichž periodika vycházejí. Právě u regionálních médií je velmi podstatné, aby 

vydavatelé znali své potenciální čtenáře, je třeba brát v úvahu jejich vzdělanostní, 

profesní i konfesní, popř. politické složení daleko více než u médií, působících na větším 

trhu. Zatímco třetí kapitola rekapituluje existenci médií před rokem 1990, věnuje se 

okresnímu týdeníku Slovácké jiskře, čtvrtá kapitole zahrnuje proměny tohoto listu 

v desetiletí 1990 až 2000. V této kapitole jsou ještě zařazena další tištěná média daného 

regionu. Nechybí tu ani krátká informace o rozhlase a televizi. Zajímavou součástí práce 

je kapitola věnovaná novinářům, kteří tu ve sledované době v médiích pracovali. Škoda, 

že v přehledu nejvýznamnějších novinářů chybí především údaje o narození a vzdělání. 

Chápu však, že se jedná o citlivá data.

Předložená bakalářská práce zcela splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Je 

pochopitelně možné se ptát, proč autor neuvedl u přílohy č. tři na základě jakých zdrojů 

tabulku sestavil. Lze se také na straně 37 pozastavit nad formulací zbytek vysílacího 

času, když není uvedeno kolik je celkový vysílací čas nebo je možné upozornit na 

nejednotnost časového vymezení v nadpisech kapitol či podkapitol, stejně jako zřejmě 

na s. 26 vypadlo v nadpise písmenko ch. Pokládám podobné poznámky za marginální 

vzhledem k celkovému kladnému vyznění práce.

Práci hodnotím známkou výborně.


