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Michal Janovský: Časopis Signál v letech 1965 -  1974

Michal Janovský věnoval svou diplomovou práci časopisu Signál. Konkrétně se pak zaměřuje 

na období od roku 1965, kdy periodikum vzniklo, do roku 1974. Téma se mi jeví jako velmi 

zajímavé, neboť časopis Signál se ve 2. polovině 60. let zařadil mezi periodika, která 

podporovala obrodný proces ve společnosti, a patřil tehdy mezi nejoblíbenější časopisy vůbec

Práce mě velmi zaujala i z hlediska metodologického, neboť autor při jejím zpracování 

kombinuje metodu historické analýzy s kvantitativní obsahovou analýzou. Práce tak nabízí

nejen zajímavé poznatky o vzniku, vývoji a fungování Signálu, ale přináší i tzv. tvrdá data, 

která nám nabízejí pohled na Signál v takové míře objektivity, jaké nelze při využití jiné 

výzkumné metody dosti dobře dosáhnout. Jsem přesvědčen, že právě tento přístup má v rámci 

zkoumání historie médií na naší katedře budoucnost a měl by být všemožně podporován a

prosazován.

Práce je členěna do dvanácti kapitol. Na úvod je zařazena nezbytná diskuze k pramenům a 

literatuře, další kapitoly již čtenáře seznamují s informacemi získanými prostřednictvím 

historické analýzy dostupných zdrojů. Diplomant nás postupně seznamuje se vznikem 

časopisu Signál, respektive s jeho přerodem z časopisu Obránce vlasti, ukazuje pozici 

časopisu v tehdejší struktuře periodického tisku a nabízí pohled na způsoby řízení Signálu a 

také na redakční změny, které ovlivňovaly chod časopisu v letech 1965 -  74. Obraz periodika 

je pak dokreslen samostatnými kapitolami, ve kterých se autor věnuje redaktorům působícím 

v časopisu Signál, hospodářským výsledkům tohoto periodika a nechybí ani část věnovaná 

zásahům cenzumích orgánů proti tomuto časopisu. Samostatným celkem je pak samotná 

obsahová analýza Signálu z let 1965 -  1974.



Z obsahového hlediska nemám k práci žádných závažnějších připomínek. V podkapitole 

Čtenářská obec časopisu Signál autor vychází z anket provedených samotným časopisem. 

Takto získané údaje jsou sice pro dokreslení obrazu časopisu velmi zajímavé, nelze je však 

považovat za příliš reprezentativní. Autor sám si však tuto slabinu uvědomuje a sám na ní 

v textu upozorňuje.

Na straně 23 zmiňuje autor redaktora Iva Štuku jako vedoucího kulturní rubriky, zatímco na 

straně 33 je Štuka uváděn jako vedoucí publicistického oddělení. To může na čtenáře působit 

trochu matoucím dojmem.

Na straně 51 zmiňuje autor Ústřední novinářskou školu. Co to bylo za ústav?

Na straně 89 autor při rozboru dvoustrany 1 0 -1 1  uvádí, že celostránkové materiály

představovaly 26,3% textů, o dva řádky níže však píše, že celostránkové materiály se 

vyskytovaly pouze výjimečně a tvořily 5, 9% textů.

Práce s prameny podle mého názoru zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Při 

vyhledávání informací o časopisu Signál využil autor tří archivů -  Archivu ministerstva vnitra 

ČR, Archivu ministerstva kultury ČR a Národního archivu v Praze. Z tohoto pohledu by se 

sice mohlo zdát, že autor mohl v této oblasti získat více, v rámci diskuse k pramenům je však 

vysvětleno, že inventarizované archivní prameny k časopisu Signál jsou skutečně sporé a 

vzhledem k omezenému času nelze požadovat, aby diplomant procházel zcela

neinventarizované fondy, k nimž je navíc přístup velmi nesnadný a často i nemožný. Ocenění 

si zaslouží i skutečnost, že se o to autor v rámci neinventarizovaného fondu Svazarmu alespoň 

pokusil a nalezl kusé, ale cenné informace o přeměně časopisu Obránce vlasti v Signál.

V rámci práce se sekundárními zdroji mám pouze jednu připomínku, která se týká dvou 

využitých diplomových prací, jež se časopisem Signál zabývaly (podotkněme, že obě práce 

zkoumaly Signál ze zcela jiného pohledu, než práce Michala Janovského). Ani u jedné práce 

není uveden rok vydání. Tento údaj chybí jak v rámci odkazů v samotném textu, tak v rámci
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přehledu použitých pramenů a literatury. Zajímavé je naopak využití práce Petra Cajthamla: 

Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Tato práce by měla vyjít 

až příští rok a dosud se nachází pouze ve stadiu rukopisu. Autor také neváhal vyhledat a 

vyzpovídat redaktory Signálu, konkrétně Iva Štuku, který patřil ve 2. polovině 60. let 

k vůdčím osobnostem redakce. Jeho vzpomínky jsou, i při vědomí jejich značné subjektivity, 

pro obsah práce velmi cenné a zajímavé. Drobnou chybou je, že autor opomenul zařadit tento 

zdroj do přehledu použitých pramenů a literatury.

Z hlediska využití dostupných zdrojů mohla být podle mého názoru trochu lépe zpracována 

kapitola nabízející krátké medailonky redaktorů časopisu Signál. Snad by se, zejména

v případě některých z nich (např. u Vládo Kašpara, který byl v 60. letech vcelku významnou

novinářskou osobností), dalo najít více informací.

K metodě práce nemám žádných vážnějších připomínek. Historická analýza je zvládnuta 

dobře, se zdroji pracuje autor pečlivě a dobře odkazuje na použité prameny. Obsahová 

analýza má všechny náležitosti, které lze u výzkumu tohoto typu očekávat. Hypotézy 

(výzkumné otázky) jsou stanoveny jasně a kódovací kniha je sestavena tak, aby na ně výzkum 

dokázal odpovědět. Celá podoba výzkumu ukazuje na dobré zvládnutí metody, což, bohužel, 

nebývá u historizujících prací zdaleka obvyklé. Prezentace výsledku analýzy prostřednictvím 

grafů a tabulek je jasná a přehledná.

K samotné analýze bych tak měl pouze jednu drobnou připomínku či spíše přání. Při 

sledování článků, které se věnují událostem na západě nebo ve východním bloku, by možná 

bylo zajímavé využít alespoň základní škály, která by nám umožnila získat přehled o tom, 

nakolik byly tyto zprávy pozitivní či negativní a jaký byl mezi nimi poměr. Autor sice 

zmiňuje, že např. počátkem 70. let převládá ve zprávách týkajících se západních zemí spíše 

negativní ladění, zatímco v případě zpráv ze zemí východního blokuje tomu naopak, tato



tvrzení však nemají oporu v samotné analýze, ale jsou spíše subjektivním (i když zcela jistě 

oprávněným) dojmem autora.

Po formální stránce je práce zvládnuta velmi dobře, text je členěn logicky a přehledně a 

obsahuje veškeré náležitosti, které jsou u tohoto typu práce vyžadovány. Text neobsahuje 

závažnější gramatické chyby a nachází se v něm jen minimum překlepů. Celkově svědčí o 

dobrých jazykových a výrazových schopnostech autora a také o jeho pečlivosti.

Závěrem bych rád ocenil, že historizující část práce a obsahová analýza nejsou navzájem 

izolovány, ale autor je dokázal propojit, takže v historizující části využívá pro podporu svých 

zjištění výsledků obsahové analýzy a naopak v komentářích k výsledkům výzkumu využívá i 

informací nabytých v rámci historické analýzy.

Práce Michala Janovského zcela splňuje nároky oboru a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.

PhDr. Jan Cebe


