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Bakalářská práce Barbory Mlčúchové svým názvem deklaruje Kapitoly z dějin 
Českého rozhlasu. Archiv Českého rozhlasu bezesporu patří k nejvýznamnějším 
specializovaným archivům v České republice a právem si zaslouží pozornost 
odborné i laické veřejnosti. 
Studentka se v celkem pěti kapitolách ujala nelehkého úkolu. Literatury až tak mnoho 
není, zato pramenů je bezpočet a to včetně internetových. Samotný archiv jich skrývá 
dostatek zpracovaných převážně formou prozatímních inventárních seznamů a 
s potěšením je nutné konstatovat, že řada z nich byla v práci využita. 
V obsahu naznačená struktura sice nabízí přehledné členění práce, avšak již během 
několika stránek četby je zřejmé, že s koncepcí textu si autorka příliš neporadila. Byť 
mají dílčí témata – organizační struktura, výjimečné nahrávky či archiv přesně 
vymezené místo, čtenář se lehce ztrácí v záplavě informací. Na druhou stranu je 
nutné ocenit snahu o maximální přiblížení fungování instituce i jejího archivu. 
 
Nezbytné propojení dějin archivu s dějinami Českého (Československého) rozhlasu 
je zarámováno do historických událostí, které jsou však místy uvedeny nejen ve 
velmi zjednodušené, ale dokonce i zavádějící podobě. Stručné formulace typu: 
„Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v noci z 20. na 21. srpna 
1968 znamenal, že všechny plány Pražského jara budou zrušeny“, „Velkou událostí 
pro datované období 1938 – 1948 se jako první stala Mnichovská dohoda“ (str. 16), 
„Miloš Jakeš pronesl slavný projev 17. července 1989“ (str. 38) pak budí jisté 
rozpaky. 
 
Bohužel se v práci vyskytuje množství překlepů a pravopisných chyb včetně hrubých 
(např. na str. 4, 6, 7, 11) a rovněž chyby stylistické („Skenovací zařízení pro Archiv 
Českého rozhlasu byl krokem, který se musel pečlivě promyslet.“ (str. 52) či 
vynechané části vět (str. 7). Pravděpodobně byla podceněna závěrečná redakce. 
 
Za závažná pochybení pak považuji nedostatky odborné, zejména pokud se jedná o 
studentku oboru Spisová a archivní služba (např. formulace: „Fond činí rozlohu 328 
bm zpracovaných archiválií“ (str. 20). Mimochodem, v práci zcela chybí základní 
vymezení rozdílu mezi fondy archivními, rozhlasovými či programovými. Se všemi 
autorka v práci zachází a i zasvěcenému čtenáři orientace v nich přináší nemalé 
potíže. Rovněž mimo chápání zůstala kapitola 5.1.1 Zvukové a písemné fondy 
Českého rozhlasu, což může být způsobeno autorčiným ponořením do tématu. 
Ovšem vysvětlení by si zasloužilo spojení Govorit Moskva, které se v práci vyskytuje 
ve dvou verzích. Jednou jako reportáž (na str. 16), jindy jako pořad Hovoří Moskva 
(na str. 39). 
Nesprávné je rovněž tvrzení na str. 47, že „Archiv Českého rozhlasu zajišťuje 
souhlas Archivní správy MV ČR, odvoz skartačního materiálu do určené provozovny 
a předává dokumenty s trvale kulturně historickou hodnotou do archivní péče.“ 
Studentka jakoby nezaznamenala, že již více jak 10 let archivnictví řídí odbor 
archivní správy a spisové služby, „skartační materiál“ se neodváží do určených 



provozoven a do čí péče vlastně Archiv českého rozhlasu předává dokumenty 
s archivní hodnotou? Sám sobě? 
Také není jasné, jak se autorka vyrovnala s nesprávnou aplikací pravidel pro tvorbu a 
vymezení archivních fondů, když zcela mechanicky přebírá název prozatímního 
inventárního seznamu v podobě „soupis pozůstalosti Zdeňka Mančala“. Jedná se o 
soupis nebo prozatímní inventární seznam? Problém je také s porozuměním 2. 
odstavce na str. 40: „Následné fondy jsou specifickou záležitostí archiválií. Jde o fond 
s rozsahem 5,5 bm zpracovaných archiválií. Archivní soubor je přípustný pro 
nahlížení.“ 
Bez výhrad nelze ani pominout dojem využití osobních spisů žijících osob jako 
pramenů, případně vysvětlení správnosti odkazu. 
 
Přes evidentní snahu o zpracování zajímavé látky a detailní prozkoumání prostředí 
fungování Archivu Českého rozhlasu, se Barboře Mlčúchové bakalářská práce příliš 
nezdařila. Na druhou stranu je nutné ocenit rozsah využitých pramenů a jistě i osobní 
přístup ke studiu. 
Pokud studentka dokáže uspokojivě vysvětlit výše uvedené nesrovnalosti a 
pochybení, je možné s ohledem na hloubku zpracovaného tématu bakalářskou práci 
doporučit k obhajobě a to s navrhovaným hodnocením dobře. 
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