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Práce Michala Sroky si dala za cíl postihnout specifika regionálního rozhlasového vysílání 

v českém prostředí a prostřednictvím výzkumu zjistit, jaké jsou požadavky na soukromé 

regionální rozhlasové vysílání ze strany publika. 

Text samotný je rozdělen na dva logické celky. První postihuje vývoj regionálního 

rozhlasového vysílání v českém prostředí a soustředí se zejména na období po roce 1989, 

druhý pak představuje samotnou analýzu zpracovanou na základě dat získaných 

dotazníkovým šetřením agentur TNS/AISA a MEDIAN.

První, historizující část práce vznikla z původně daleko rozsáhlejšího textového celku, který 

zahrnoval otázku vývoje rozhlasu obecně od jeho počátků až do současnosti, včetně dějin 

rozhlasového vysílání v českých zemích.  Po konzultaci s vedoucím práce byl však tento celek 

vypuštěn a nahrazen pouze částí mapující vývoj vysílání v regionech, což udrželo práci 

v rámci zvoleného tématu.

Samotná část výzkumná byla již od počátku zamýšlena jako interpretace dat získaných od 

dodavatele (v tomto případě TNS/AISA a MEDIAN), neboť zajistit reprezentativní výzkum 

populace by bylo pro jednotlivce časově i organizačně nerealizovatelné. Výzkumné agentury 

však byly pouze dodavatelem hrubých dat, jejich třídění a vyhodnocení již bylo úkolem 

autora. 

Při posuzování kvality samotného textu by v první části věnované vývoji regionálního 

rozhlasového vysílání mohlo čtenáři chybět širší teoretické zarámování problematiky 



regionálního vysálání a působení médií na regionální úrovni vůbec. Zde by jistě bylo možné 

využít i rozsáhlejšího konvolutu literatury nejen z českého prostředí, ale i zdrojů 

zahraničních. Stejně tak část metodická by mohla být vystavěna za použití většího počtu 

kvalitnějších zdrojů, na druhou stranu by však v některých částech mohla pracovat s nižším

stupněm detailnosti (např. při vysvětlování jednotlivých typů dotazníkových otázek atd., byť i 

v této oblasti došlo po konzultaci s vedoucím práce v průběhu tvorby textu ke značné 

korekci).

Samotná analýza dle mého názoru odpovídá nárokům kladeným na rigorózní práci a přináší 

přehledné zpracování výsledků pro jednotlivé regiony. Autor se zde přitom vhodně snaží

interpretovat výsledky výzkumu na pozadí specifik jednotlivých regionů. Zde se projevuje 

autorova dlouhodobá zkušenost s praktickým fungováním soukromého regionálního 

rozhlasového vysílání.

Z analytického hlediska považuji za slabší část věnovanou doporučením vyplývajícím 

z výzkumu, kde se autor více než na samotná data spoléhá v rámci některých vyjádření spíše 

na své osobní dojmy a zkušenosti. Přesto se domnívám, že bylo vhodné tuto část do textu 

zařadit i z ohledem na fakt, že podle záměrů autora by tato práce neměla být pouze krokem 

k získání akademického titulu, ale její výsledky by měly být také využity v praxi. 

Z formálního hlediska nelze mít k práci vážnějších připomínek. Text prošlel poměrně pečlivou 

korekturou a výskyt překlepů či pravopisných nedostatků je minimální. Také práce se zdroji 

je dle mého názoru na odpovídající úrovni a poznámkový aparát plní svou funkci. 

Závěrem lze tedy říci, že práce Michala Sroky i přes poněkud slabší teoretické zarámování a 

ukotvení v odborné literatuře přináší v historizující části zajímavý přehled o vývoji zejména 

soukromého regionálního vysílání (i když se zde autor opíral především o interpretaci 

výročních zpráv RRTV) a v části analytické pak nabízí čtenáři vcelku komplexní přehled o 

rozložení a preferencích posluchačů v jednotlivých regionech s přihlédnutím k místním

specifikům ovlivňujícím podobu konzumace rozhlasového vysílání.  Práci lze jak z formálního,

tak z obsahového hlediska považovat za text odpovídající nárokům na práci rigorózní a 

doporučuji ji proto k obhajobě. 

V Praze dne 24. října 2016                                                                      PhDr. Jan Cebe, PhD.


