
Hodnocení diplomové práce Michala Janovského: Časopis Signál v letech 
1965-1974

Je milé, když vedoucí diplomové práce má možnost spolupracovat se 
studentem, kterého téma práce zjevně zaujalo. Časopis Signál velmi přesně 
dokládá, jak se časopis vydávaný Svazarmem a posléze Vydavatelstvím 
časopisů MNO, tedy jednoznačně ideologicky orientovanými institucemi, snažil 
svým obsahem balancovat mezi čtenářsky zajímavým obsahem a potřebnou 
dávkou ideologie.

Michal Janovský diplomovou práci rozčlenil do dvou velkých celků: Jednu 
tvoří historická analýza zpracovaná především na základě důkladné znalosti 
časopisu Signál a využití archivních dokumentů. Druhou část představuje 
obsahová analýza. Kombinaci obou metod pokládám za velmi šťastnou a pro 
výsledek celkového rozboru listu za správné rozhodnutí.

V historické analýze se diplomant snaží čtenáře nejprve seznámit se 
samotným časopisem, jeho vznikem a hlavními etapami vývoje. Všímá si 
postavení listu mezi tematicky podobnými časopisy, pokouší se rekonstruovat 
organizační zařazení listu ve vydavatelském systému, věnuje se způsobu řízení 
i personálnímu obsazení redakce. Diplomant pracoval s mnoha archivními 
fondy (Archiv Ministerstva kultury ČR, Národní archiv, Archiv Ministerstva 
vnitra CR) a podařilo se mu tak vytvořit příkladnou studii o organizačních a 
řídících systémech socialistické éry. Cenným příspěvkem ke studiu postavení 
novinářů v tomto období představuje 6. kapitola, v níž se autor pokusil o 
rekonstrukci charakteristiky pracovníků časopisu Signál na základě kádrových 
posudků a výsledků vlastní analýzy časopisu. Zajímavou částí práce je pasáž 
věnovaná ekonomickým výsledkům časopisu, neboť ekonomickým otázkám 
socialistického tisku se dosud, pokud vím, ještě nikdo nevěnoval. Poprvé tak 
lze sledovat i tuto významnou část socialistické vydavatelské politiky. Je 
naprosto samozřejmé, že se diplomant zabýval i otázkou cenzury, represivními 
zásahy do obsahů. V druhé části diplomové Michal Janovský přistupuje 
k obsahové analýze. Jasně formuluje a se znalostí problematiky si stanovuje 
výzkumné téma a metodicky bezchybně postupuje při samotném rozboru. 
Domnívám se, že závěry, k nimž dochází jsou v návaznosti na část historické 
analýzy nejen zajímavým doplněním, ale i přesvědčivým a argumentačně 
podloženým výkladem.

Diplomová práce Michala Janovského je pečlivě zpracovaná. Představuje 
významný příspěvek k poznání systému socialistického tisku. Nepochybně, je 
možné konstatovat, že by bylo třeba doplnit jazykový rozbor, který by 
napomohl zjistit, nakolik jazyk působil jako manipulativní prostředek, sledovat 
ještě více souvztažnost mezi prezentovanými obsahy a dobovým kontextem 
apod. Ale konec konců i diplomant sám přiznává, že je na tématu ještě dále 
pracovat.

Práci hodnotím zcela jednoznačně známkou výborně.

Barbara Kópolová
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