
Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd

Autor: Michal Sroka
Název rigorózní práce: Význam regionálních soukromých rozhlasových stanic v dnešní 

době a blízké budoucnosti
Konzultant: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Termín: říjen 2016
Oponent: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor rigorózní práce Význam regionálních soukromých rozhlasových stanic v dnešní době a 

blízké budoucnosti předložil text, v němž si klade za („primární“) cíl zjistit, „zda soukromé 

regionální rozhlasové stanice mají pro posluchače i nadále význam, a zda je dokážou ve 

spektru soudobých soukromých celoplošných rozhlasových stanic /…/ rozlišit“ (s. 4).

K dosažení tohoto cíle se autor snažil připravit si půdu teoretickým výkladem (kap. 1-3), 

v němž nejprve charakterizuje rozhlas jako médium a nabízí krátký vhled do vývoje 

regionálního vysílání v českém prostředí, pak se podrobněji věnuje vývoji rozhlasového 

vysílání po roce 1989 a zvláště vývoji soukromého regionálního vysílání v letech 1990-2015.

Takto pojatý výklad chápe jako východisko pro analytickou (v jeho dikci „praktickou“, což je 

nešťastný výraz) část práce (kap. 4-7), v níž nabízí popis a výsledky výzkumu, který (zřejmě 

– viz dále) provedl a jehož posláním bylo odpovědět na otázku stanovenou cílem práce.

V analytické části nejprve vysvětluje stanovené hypotézy, dále techniku výzkumné práce a 

pak předkládá výsledky výzkumu a diskusi k nim (formulovanou jako „analýza, vyhodnocení 

hypotéz, doporučení“, kap. 7).

Práce má v obecné rovině přijatelně navrženou strukturu, která odpovídá stanovenému cíli a 

zřetelně vyznačuje způsob, jímž se autor snažil cíle dosáhnout. Některé úvodní výklady (co je 

rozhlas, s. 6) jsou nadbytečné a bylo by možné je řešit prostým odkazem. Závěry, jež na 

základě provedeného výzkumu autor nabídl, jsou zajímavé a přispívají k poznání dynamiky 

proměn českého mediálního prostředí. Zvláště pasáže shrnující získané poznatky (s. 87-101 a 

především s. 126-145) představují původní přínos k rozkrývání uživatelského vztahu 

k rozhlasu jako médiu (a pravděpodobně se stanou nejcitovanější částí práce). 

Práce pracuje s celou řadou dalších výzkumů a s nepříliš rozsáhlým souborem sekundární 

literatury, kterou ale využívá způsobem odpovídajícím tomuto typu práce. Vhodné by bylo 

rozšířit rešerši literatury o tituly, jež řeší problematiku regionálního rozhlasového vysílání 

v zahraničí (např. ve Velké Británii). Citelně jí ale chybí kapitola, která by literaturu k tématu 



a metodologii kriticky vyhodnotila a nabídla k ní diskusi (proč např. jako základní 

metodologické tituly dostaly přednost publikace Olecká-Ivanová 2010 či Reichel 2009?). 

Zvolená technika výzkumu odpovídá vytčenému cíli a získaná data mají díky velikosti vzorku 

(N=700) přiměřeně reprezentativní váhu (úplně jasné není zdůvodnění volba věkového 

intervalu 25-54, s. 72). Některé popisné partie by možná bylo vhodnější přenést do přílohy 

(např. popis dotazníku, s. 82n.). Zřejmý není vztah autorova výzkumu a zapojení/využití 

aktivit TNS AISA a MEDIAN (v práci se mluví o tom, že tyto společnosti „byly realizátorem 

sběru dat“, s. 68) a dalších agentur operujících v této oblasti (zdá se, že data Radioprojektu 

STEM/MARK-MEDIAN, SKMO jsou prostě přejímána, viz např. s. 86 nebo tabulky 8, 9 ad., 

kde je nejasný copyright „autor práce/TNS AISA a MEDIAN©2014“, viz např. s. 92). Pro 

čtenáře se tak rozostřuje představa o tom, jaký byl autorův vklad do celé práce (což je zvlášť 

citlivé při vlastním zpracování dat). I tak platí, že samotná analýza dat (kap. 6) je provedena 

přijatelně a přináší řadu podnětných zjištění. Autor například citlivě a s nadhledem 

interpretuje získané výsledky na pozadí specifik jednotlivých regionů. I jde se ale projevila 

jistá nesoudržnost mezi teoretickou a analytickou částí. Jeho závěry typu „potvrzují 

vyslovenou domněnku, že preference celoplošné stanice bude mít největší podíl /…/ právě 

v Praze“ (s. 129) či soudy o „demografické a geografické odlišnosti a výjimečnosti kraje 

Vysočina, které se projevily v absenci většího počtu vysílajících regionálních rozhlasových 

stanic“ (s. 129) jsou jistě podloženy autorovu zkušeností a intuicí, ale chybí jim opora 

v teoretické části (např. diskuse o rozdílech v životním stylu, sebepojetí apod. jednotlivých 

regionů ČR, výklad pojetí regionálnosti a vztahu regionu a územně správních celků, otázka 

regionální identity a jejích kořenů ad.).

Jako nevhodné překročení hranic žánru vnímám kapitolu 7.4 Doporučení – v té se autor 

pokouší přetavit získaná zjištění do podoby aplikovatelných instrukcí, jež formuluje 

způsobem, který se není důstojný rigorózní práce, navíc se místy výrazně vzdaluje získaným 

datům. Příklad za všechny: soudy typu „Dnes byl výraz ´regionální´, v chápání médií 

obyčejnými občany, dehonestován zejména regionálními televizemi, které začaly vysílat po 

roce 2000“ (s. 141) představuje zajímavý názor, který je možné brát vážně z hlediska 

autorovy zkušenosti, ale s provedeným výzkum nesouvisí. Právě tato kapitola je jednoznačně 

nejslabší částí jinak zajímavého a vcelku ukázněně zpracovaného textu.

Práce zjevně prošla závěrečnou korekturou, pravopisné, stylistické a technické nedostatky 

jsou spíš výjimečné (ale vyskytují se: viz interpunkce ve větě z úvodu citované v prvním 

odstavci posudku). Ojediněle lze nalézt – v jinak obsáhlém a vcelku spolehlivém 



poznámkovém aparátu – chybějící odkaz (viz např. pozn. 159: technika CAPI, pozn. 174: 

technika CATI).

Jsem přesvědčen, že výsledkem autorova úsilí je – přes výše uvedené připomínky – původní a 

inspirativní text, který v zásadě splňuje nároky kladené na odborný výklad, je dokladem 

schopnosti vymezit si téma a zpracovat je na odpovídající úrovni. Práce podle mého soudu 

vyhovuje nárokům kladeným na kvalifikační práce v rámci rigorózního řízení, proto ji 

doporučuji k obhajobě.

V Praze 21. října 2016                       prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

katedra mediálních studií IKSŽ UK FSV


