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Celkové hodnocení (slovně) 
 

Tomáš Nečesaný se v bakalářské práci zabývá historií a strukturou časopisu Signál, přičemž se 

zaměřuje na jeho působení v období šedesátých let. Zabývá se okolnostmi vzniku tohoto 

časopisu vydávaného Svazarmem jako periodikum pro mládež a jeho tematickým profilem. 

Stejně tak komparuje obsah tohoto časopisu se soudobým Mladým světem a součástí práce je i 

rozhovor s jeho tehdejším redaktorem Janem Dobiášem. 

 

Na práci mne zaujalo především výběr jednotlivých příspěvků s nejrůznější tematikou, které 

se v časopisu objevily. Tady autor ukazuje na různorodost jednotlivých rubrik a posun 

periodika na pozice reformního komunismu. Osobitým přínosem je také Nečesaného rozhovor 

s Janem Dobiášem, kdy autor dokázal zdatně využít metod orální historie. S výjimkou 

některých překlepů a stylistických neobratností, či nepřesností (např. v rámci ÚV KSČ 

nepůsobil kulturně-propagační výbor, nýbrž oddělení) je práce psána živým a poutavým 

jazykem. 

 

Za největší nedostatek práce považuji velmi skrovný seznam sekundární literatury, který autor 

uvádí k tématu s velmi širokým přesahem. Nečesaný se například rozepisuje o cenzuře, aniž 

by se odkazoval k nedávno vydané práci literárních vědců V obecném zájmu, která se tímto 

tématem podrobně zabývá. Stejně tak chybí odkazy na další historickou literaturu. Někdy zase 

uvádí údaje o nákladech a distribuci periodika, aniž by odkazoval na jakékoliv prameny (s.9).  

 

Téma působení nejrůznějších periodik a jejich vlivu na kulturní veřejnost i politický život 

považuji za nosné, a bylo by přínosné, pokud by se mu autor i nadále věnoval. 
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