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Předložená rigorózní práce Michala Sroky pojednává o postavení a roli soukromých regionálních 

rozhlasových stanic a na základě zevrubného výzkumu se snaží najít budoucí témata, která by měla 

tato rádia řešit, pokud si chtějí zachovat svou výlučnou pozici na české mediální scéně. 

Autor prokázal zevrubnou znalost nejen rozhlasového trhu v České republice, ale také schopnost 

analyticky pracovat s daty získanými z výzkumu, který pro účely své práce provedl. Na práci oceňuji 

především přehledně zpracovanou historii českého rozhlasového trhu po roce 1990 především 

s přihlédnutím na vývoj těchto regionálních soukromých vysilatelů. Stejně tak předložená analýza je 

precizní a nabízí nejeden zajímavý výsledek. 

Nebudu však opakovat to, co je v práci napsáno, ale omezím se spíše na několik poznámek k textu,

které nicméně, a to předesílám, nevidím jako výtky, ale spíše jako doporučení či další možné cesty 

k podrobnější analýze některých momentů předložené problematiky:

Uvítal bych, kdyby autor ve své práci také zásadnějším způsobem rozpracoval samotný pojem region. 

Z výsledků i textu je zřejmé, že posluchači na severu Moravy nebo na Vysočině mají ke svému regionu 

jiný poměr než ve středních Čechách a okolí Prahy. Vystižení tohoto poměru ovšem zůstalo 

nevysloveno a nepopsáno. Autor například konstatuje, že Morava i Vysočina „dbají stále více (než 

české regiony) na tradice či lidskou pospolitost a lidé jsou více hrdí na region, kde žijí.“ Bohužel 

podobná konstatování nezdrojuje, nelze tedy zjistit, jak k těmto poznatkům dospěl. Zde by se právě 

velmi osvědčilo vymezení pojmu region pro účely této práce – protože v zásadě je řeč o krajích (už 

vzhledem k tomu, že pojem region je v práci jaksi samozřejmě spojen s územími, na nichž a z nichž 

daná soukromá rádia vysílají). Pokud by regionem byly míněny menší územní celky, byly by podobné 

výše uvedené výroky více než sporné a těžko doložitelné.  

Zásadní pro budoucnost rozhlasu jako média je také role mladých posluchačů. Někdy se s ní pracuje 

v tom smyslu, že k poslechu rozhlasu nějak dospějí, zestárnou sami a samovolně, nicméně toto není 

dlouhodobě udržitelný postoj, neboť stěží se k rozhlasu jaksi genericky dostanou, když jej vůbec jako 

použitelné médium nebudou vnímat. Text práce zde ovšem nejde příliš do detailu a nenastiňuje 

možnosti, kterými by se regionální soukromé stanice měly vydat – konstatuje základní doporučení –

tedy obsahovou stránku vysílání – nicméně není zřejmé, co z obsahu by mohlo mladé oslovit. 

Tradičně se má za to, že hudba, ale ta, jak práce správně dovozuje, se přesouvá spíše do jiného 

prostředí a na jiná média. Mohou pak ale soukromá rádia s malým rozpočtem konkurovat velkým 

hráčům výrobou jiného obsahu? Nebylo by cestou spíše hledat obsahy, které mladé oslovují (např. 

audioknihy, soutěže, reality show atd.) a ty ve svém programu nabízet? 

K diskusi pak dávám jeden poznatek odvozený od celé řady průzkumů sledovanosti rádií u nás. 

Respondenti vždy uvádějí informace, zpravodajství všeho druhu jako velmi zásadní hodnotu, pro 

kterou stanice ladí. Také předložená práce toto mohutně dokládá. Nicméně když jsou dotázáni na 

konkrétní obsah, vybavují si především moderátory, pořady, názvy pořadů nebo jiný konkrétní 

formát. Ze sledování poslechu pomocí streammetru pak vyplývá, že u stanic postavených na obsahu 

posluchači při zpravodajství hojně odcházejí. Co to tedy znamená? Není úskalím takto postavených 

výzkumů, že si lidé vybírají z předem definované nabídky obsahu a zpravodajství považují za jakýsi 

nezbytný standard, a proto je uvádějí na prvním místě? 



Autor v práci dále konstatuje, že zásadní pro další rozvoj soukromých regionálních stanic bude práce 

na obsahu, emocích a značce – nicméně z doporučení a poznatků vyvozených z analýzy nevyplývá, jak 

s tímto budou stanice pracovat v souvislosti s digitalizací. Zvláště když v jiném místě textu se 

dozvídáme, že legislativa v tomto ohledu nejde za rok 2025, do kdy jsou platné licence těchto stanic a 

zatím se předpokládá, že do té doby bude digitalizace vyřešena. Budou však v takto nejistých 

podmínkách stanice ochotné investovat do svého programového rozvoje a do své značky, když vědí, 

že velkou část svých prostředků budou muset napnout v budoucnu právě do technologií a také do 

nemalé osvěty? Nebo předpokládají, že se synergicky v tomto, aspoň v oné osvětě, připojí 

k celoplošným stanicím a především k veřejnoprávnímu vysilateli, který tuto roli bude muset tak či 

tak sehrát?  

Další konstatování, které vychází ze zjištění výzkumu, je, že bude růst podíl poslechu rozhlasového 

vysílání v autorádiích. Tedy, že se rozhlas v budoucnu dominantně přesune do auta. Toto také v praxi 

hojně sdílené tvrzení má ovšem svá úskalí. Již dnes je rozhlas silně poslouchán v automobilech. 

Předpoklad, že tomu bude v budoucnu ještě více, se opírá o jiný nevyslovený předpoklad, že lidé 

budou více a déle jezdit auty než dnes? Nebo že aut v naší společnosti přibude? Nebo že naopak 

poklesne poslech z rozhlasových přijímačů a tedy se auta dostanou na přední příčku ve způsobu, 

jakým lidé rozhlasový signál přijímají, jaksi bez vlastního přičinění? Toto není v práci výslovně 

konstatováno a bylo by jistě přínosné, kdyby se tento trend podařilo detailněji popsat, především 

pokud máme ambici doporučovat soukromým regionálním rádiím strategie pro budoucnost. Zvláště 

když si uvědomíme, že vysílatelé většinou tuto predikci posílení poslechu rozhlasu v autě vykládají 

jako nutnost posílit ve svém programu dopravní zpravodajství. Růst poslechu z mobilních telefonů či 

jiných zařízení napojených na internet je naopak správný, protože zde je jistá predikce větší 

penetrace těchto zařízení do společnosti v budoucnu. 

Nyní už jen k drobným nepřesnostem. Autor se na několika místech dopouští drobných lapsů, které 

by odhalila jistě zevrubnější korektura textu. Například generální ředitel Českého rozhlasu v letech 

1993 – 1999 se nejmenoval Václav Ježek, ale Vlastimil (str. 21), jedno ze soukromých rádií se 

nejmenovalo Četná hora, ale Černá Hora (str. 46), místo „byly vedeny pro roce 2001“ má být patrně 

„po roce“ (str. 57). Dovolím si také jedno drobné upřesnění – autor na str. 24 konstatuje v době 

vzniku textu v zásadě správný fakt, že popsaný stav regionálních studií a jejich názvů „platí dodnes“. 

Současné vedení ČRo nicméně názvy regionálních studií v současnosti reviduje, ale zde jde spíš o 

poznámku skutečně na okraj. 

Přes všechny výše uvedené poznámky a podněty hodnotím předloženou práci jako kvalitní a 

odpovídající formálním i obsahovým nárokům kladeným na rigorózní práci a doporučuju ji 

k obhajobě. 
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