
PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozhovor s Tomášem Šťástkou (MF Dnes) 

Rozhovor probíhal 21. 2. 2018 v Praze (v kavárně Divadla v Celetné).  

 

Jak dlouho pracujete v MF Dnes? 

Pro iDNES.cz a MF Dnes pracuji s přestávkou (půl roku v Českém rozhlase) od roku 2010. 

Nejdříve jsem pracoval jako editor všeobecného zpravodajství a redaktor zahraničního 

zpravodajství, poté jsem přešel do redakce Kultura. Před zaměstnáním v kulturní rubrice jsem 

divadelní recenze do odborných periodik nepsal. Moje práce však nepředstavuje jen psaní 

divadelních recenzí. Jako kmenový redaktor publikuji i rozhovory s tvůrci, reportáže, pozvánky 

na představení či aktuality, samozřejmě musím zastupovat i kolegy, kteří se věnují jiným 

oblastem kultury. Píši jak na iDNES.cz, tak do kulturní rubriky MF Dnes a do víkendové 

přílohy Scéna. 

 

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze? 

Snažím se (alespoň v Praze) pokrýt všechny nejdůležitější inscenace a divadelní scény. Ono se 

to samozřejmě překrývá i s tím, že inscenace v Praze bývají většinou i ty nejsledovanější 

z nejznámějších divadel. Snažím se napsat o většině pražských premiér. Když ne recenzi, tak 

například rozhovor s tvůrci, článek nebo pozvánku. Co se týká nových inscenací v regionech, 

o těch nejdůležitějších si většinou píšou redaktoři z regionálních redakcí sami. O důležitých 

premiérách se ale snažím celostátně informovat alespoň ve víkendové příloze Scéna v rubrice 

Čekárna. 

 

Naše vedoucí rubriky každý týden sestavuje plán na další týden, kam posíláme naše návrhy na 

články a časový harmonogram, kdy se co důležitého v našem oboru koná, dokdy můžeme dodat 

recenzi či rozhovor atd. Ve výběru mám v podstatě volnou ruku, ale musím uvažovat, co naše 

čtenáře zajímá a co má celorepublikový přesah. Kdybych se soustředil pouze na jeden segment 

divadla či zcela vynechával nějakou významnější scénu, editoři by se ozvali. 

 

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu? 

Mimo Prahu se v podstatě nedostanu. Krom rodinných důvodů svou roli hraje i to, že musíme 

být v redakci každý den, abychom vedle náplně novin stihli pokrýt i aktuální dění na web. 

Protože pocházím z Českých Budějovic, snažím se příležitostně mapovat alespoň jihočeské 



inscenace. O pravidelné recenze se však nejedná. V současné chvíli nespolupracuji s nikým 

z externistů. V naší rubrice však příliš s externími redaktory nespolupracujeme, kromě oblasti 

literatury. Naši nejčastější externisti pak bývají z řad bývalých kolegů, kteří jsou nyní například 

v důchodu či na mateřské. 

  

Kolik recenzí píšete měsíčně? 

Poslední rok píši recenze zhruba jednou týdně. Dříve jsem psal více, cca dvě, tři týdně. 

 

Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace? 

V podstatě málo. Většinou jdu na představení večer a recenzi sepisuji druhý den dopoledne. 

Samozřejmě pokud píšu recenzi do sobotní přílohy Scéna, mám na sepsání čas vždy do 

čtvrtečního poledne, kdy je uzávěrka přílohy. V praxi ale většinou píšu hned druhý den.  

 

V případě premiér nelze recenze vydávat hned druhý den ráno, protože uzávěrka je již 

odpoledne předešlého dne, takže ještě před začátkem premiérované inscenace. U premiér filmů, 

ale také například premiér inscenací v Národním divadle (které se konají ve čtvrtek) píšeme 

komentář s podtitulem První dojmy již v pátek, aby se zmínka o inscenaci dostala na iDNES.cz 

před víkendem. Samotná recenze pak může vyjít až v pondělí (o víkendu vydáváme přílohu 

Scéna, kam nepíšeme aktuální zpravodajství). Sám však tyto texty za klasické recenze 

nepovažuji, protože jsem si vědom, že parametry klasické recenze nesplňují. V MF Dnes tyto 

texty označujeme souhrnně recenze, protože komentář doplňujeme procentuálním hodnocením.   

 

Zasahují do Vašich textů ještě editoři? 

Příliš nezasahují, většinou jde spíš o stylistické či gramatické drobnosti. Ale je to jejich plné 

právo. Všechny změny se mnou každopádně konzultují. 

 

Přizpůsobujete text recenze do tištěného vydání a zveřejnění online? 

Délku recenze píšu podle toho, kolik dostanu prostoru. Když dostanu větší, využiju jej. 

Většinou dostávám více prostoru například v případě premiér muzikálů nebo premiéry na 

nějaké populární či hodně sledované scéně (Dejvické divadlo, Národní divadlo apod.). 

O přiděleném prostoru rozhoduje šéfka kultury a editor. Míváme v deníku běžně jen jednu 

stránku, takže se tam vždy musí nějak poskládat všechny obory, navíc nám někdy kus prostoru 

ubere inzerce. Co se nevejde do tištěného vydání, to můžeme zveřejnit online na iDNES.cz. 

Nejvíce prostoru se většinou dostává filmovým recenzím, protože tento obor je mezi čtenáři 



nejpopulárnější. I editoři iDNES.cz je nejčastěji vytahují na hlavní stranu webu, protože jsou 

nejčtenější. Velkou čtenost mívají ještě různé komentáře či aktuality (úmrtí apod.), divadelní 

recenze se v rámci rubriky čtou spíše méně. 

 

Vzhledem k tomu, že iDNES.cz a MF Dnes čte stejná cílová skupina (dle našich interních 

průzkumů), nemusím výběr recenzovaných inscenací nijak přizpůsobovat MF Dnes 

a iDNES.cz. Texty se liší jen délkou, která je závislá na inzerci a prostoru, jak je rozdělen mezi 

jednotlivé segmenty kultury.  

 

Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Komunikuji přímo s tiskovými odděleními z různých divadel, kteří mi fotografie z inscenací 

poskytují.  

 

 

  



Příloha 2: Dotazník Jany Machalické (Lidové noviny) 

Dotazník vyplněn 5. 3. 2018. 

Jak dlouho pracujete v Lidových novinách? 

Přibližně jednadvacet let, v druhé půlce devadesátých let jsem do LN odešla z Divadelního 

ústavu a pak do Divadla Labyrint, kde jsem byla do jeho uzavření v roce 1997. Do LN jsem 

podruhé nastoupila v roce 1999.  

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze? 

Jde mi o reprezentativní záběr českého činoherního divadla, reflexi inscenací, které jsou 

inovativní režijním stylem i tématem. Příznačné pro dobu nebo na ni kreativně reagující. Bulvár 

a komerci prakticky nerecenzujeme, jedině v případě, že by šlo o zajímavý posun nebo jiný 

kvalitativní přínos. Mou prioritou je i pluralita názorů, pročež na činohru využívám externisty, 

renomované kritiky – pravidelně u nás publikují Jan Císař, Jan Kerbr, Lenka Dombrovská, 

Martin J. Švejda, Brno zajišťuje Luboš Mareček. Mezi občasnými přispěvateli je třeba Karel 

Král, Kristina Žantovská. Snažíme se v rozumném rozložení reflektovat i další žánry, operu 

zajišťuje externistka Helena Havlíková, balet rovněž externistka Lucie Dercsényiová. 

Pravidelně se věnujeme i alternativnímu a nonverbálnímu divadlu.         

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu? 

Ano a občas i do zahraničí. Není to však časté, pro mě jako pro šéfa rubriky je to v denním 

provozu časově náročné, ale snažím se zajíždět na zajímavé inscenace po Čechách, Moravu 

nestíhám. Dobrá příležitost jsou festivaly, kde lze vidět tvorbu regionálních divadel třeba během 

týdne, a tam také jezdím. A pak samozřejmě pražská hostování regionálních scén. Externistům, 

kteří si cestu platí ze svého, mohu přidat na honoráři, ale je to spíš výjimka. 

Kolik recenzí píšete měsíčně? 

Nevím, nemám to spočítané, píšu i jiné a obsáhlé věci – třeba komentáře a jiné názorové texty, 

rozhovory. 

  



Jak se změnily pracovní podmínky v uplynulých pěti letech?  

Poslední léta se nic nemění, kulturní rubrika není do ničeho tlačena. Pochopitelně, že z vedení 

přicházejí různé náměty, ale lze o nich normálně diskutovat. Gró textů a témat si určujeme sami. 

Je to stav takřka ideální a je výsledkem určité proměny a vývoje, profilace listu, který si od 

svého znovuobnovení zakládal na reflexi kultury a názorech. Nebylo tomu tak vždy, nejhorší 

byla práce pod šéfredaktorem Pavlem Šafrem. Byl to autodidakt, který sice dokázal Lidové 

noviny zachránit od krachu, ale za cenu bulvarizace a dryáčnictví, zpovrchnění. V uměleckých 

oborech se neorientoval, diletoval v nich. V té době se muselo neustále psát o masových 

zábavách (televize, muzikál, soutěže). Pletl si kulturu se zábavou. Naštěstí odešel realizovat své 

záměry do Dnes a tam posléze zdecimoval intelektuální zázemí redakce, část lidí také odešla.   

Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace? 

Tolik, kolik potřebuji. 

Zasahují do Vašich textů ještě editoři? 

Minimálně a po dohodě, sama jsem ale ráda, když si můj text někdo přečte, druhé oko je 

potřebné, i když člověk toho napsal stohy. 

Přizpůsobujete text recenze do tištěného vydání a zveřejnění online? 

Lidovky.cz a Lidové noviny jsou dvě redakce, nejsou to totožná média, ale lidovky si podle 

potřeby přebírají některé naše texty a editor mění často titulek, aby byl vyzývavější. Snažíme 

se na něm dohodnout a spíš se nám to daří. Čili nic neupravuji.      

Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Ne 

  



Příloha 3: Dotazník Heleny Havlíkové (Lidové noviny) 

Dotazník vyplněn 18. 3. 2018. 

Jak dlouho pracujete v Lidových novinách? 

S Lidovými novinami spolupracuji externě od roku 1993. Kromě toho mám od roku 2010 

pravidelnou rubriku Operní panorama Heleny Havlíkové každé pondělí v rámci Mozaiky na 

stanici ČRo Vltava. Rozšířenou písemnou verzi Operního panoramatu Heleny Havlíkové jsem 

publikovala nejprve na Opera Plus, nyní na lidovky.cz. Kromě toho píšu zejména pro Hudební 

rozhledy. 

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze? 

V Lidových novinách – je to na dohodě mezi mnou a vedoucí/vedoucím kultury. Hlavní kritéria 

– pražské operní inscenace, významné mimopražské, zahraniční. 

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu? 

Jezdím mimo Prahu jako členka Operní poroty Thálie, případně s Jednotou hudebního divadla. 

Do zahraničí samostatně. 

Kolik recenzí píšete měsíčně? 

10-15 pro Operní panorama Heleny Havlíkové, pro Lidové noviny asi 1-5 

Jak se změnily pracovní podmínky v uplynulých pěti letech? 

Nijak. 

Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace? 

1-6 dnů 

Zasahují do Vašich textů ještě editoři? 

Ano. 

Přizpůsobujete text recenze do tištěného vydání a zveřejnění online? 

Jsou to dvě separátní redakce. Až na výjimky platí, že recenze v tištěném vydání se 

do lidovky.cz nedávají. 

  

http://lidovky.cz/
http://lidovky.cz/


Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Ne.  



Příloha 4: Rozhovor a dotazník Martina J. Švejdy (Lidové noviny) 

Dotazník vyplněn 9. 3. 2018. 

Jak dlouho pracujete v Lidových novinách? 

S Lidovými novinami spolupracuji pouze externě; a to s různými přestávkami od roku 1993; 

od 2013 pravidelněji. 

 

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze? 

Recenze jsou mi zadávány divadelní redaktorkou LN Janou Machalickou, která přibližně ví, 

která divadla mě zajímají (a u kterých by chtěla, aby se recenze na jejich inscenace psaly). 

 

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu? 

Píšu – z důvodu svého dalšího časového vytížení – toliko o inscenacích pražských divadel 

(či takových, které byly hrány v Praze). 

 

Kolik recenzí píšete měsíčně? 

Do Lidových novin přibližně dvě recenze měsíčně. 

 

Jak se změnily pracovní podmínky v uplynulých pěti letech? 

Nijak. 

 

Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace? 

Většinou to není nijak striktně dáno, ale předpokládá se, že recenze by měla být dodána tak do 

čtyř – pěti dnů. 

 

Zasahují do Vašich textů ještě editoři? 

Ano – někdy: změnou názvu recenze, vložením mezititulků, vytvořením perexu a samozřejmě 

stylistickými úpravami (pokud to považují za potřebné). 

 

Přizpůsobujete text recenze do tištěného vydání a zveřejnění online? 

Ne – o to já se nestarám (ani to není po mně požadováno); a přiznám se, že ani nevím, zdali 

jsou mezi těmi dvěma verzemi nějaké rozdíly (nezkoumal jsem to). 

  



Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Ne. 

 

Rozhovor probíhal 16. 3. 2018 v Praze (v kavárně Divadla V Celetné). 

Jak vypadá výběr samotných inscenací? 

Jsem externí spolupracovník a svou roli jsem vždycky bral především tak, že jsem čekal, co mi 

nabídne sama redakce – a já tuto nabídku buď přijmu, nebo odmítnu. Pochopitelně jako 

začínající kritik, v polovině devadesátých let, jsem si nedovolal příliš odmítat; i proto, že 

Lidové noviny byly tehdy skutečně prestižní deník.  Dnes má spolupráce probíhá většinou tak, 

že mi Jana Machalická nabídne k recenzování inscenaci, u které ví, že o ni pravděpodobně budu 

mít zájem. Konkrétní tituly mi nabízí mailem nebo telefonicky. Každý z externích přispěvatelů 

Lidových novin se dnes většinou věnuje jinému typu divadla. Prof. Jan Císař píše nejčastěji 

o činohře v kamenných divadlech typu Národního divadla nebo Divadlo na Vinohradech, 

Lenka Dombrovská o alternativnějších divadlech, Jan Kerbr o mainstreamovějších produkcích 

apod.  

Psaní pro tištěná média mi vyhovuje, vidím rozdíl v psaní pro ně a pro internetová. Proto do 

nich pořád přispívám. 

V čem vidíte rozdíl? 

Spolu s kolegy Vladimírem Mikulkou, Jakubem Škorpilem a dalšími jsme v roce 2012 založili 

blog Nadivadlo, který byl vlastně reakcí na neutěšené poměry, jaké panovaly v internetovém 

vydávání Divadelních novin.  

Zajímala nás právě jinakost psaní v internetových médiích – možnost rychlého reagování 

a zpětné čtenářské vazby, prostoru pro diskusi. Dříve se takové diskuze odehrávaly v kavárnách 

a v hospodách, dnes se přesunuly na internet. Držíme se především žánru glosy a minirecenze 

– myslím, že víc odpovídají potřebám internetu. 

  



Nebylo by vhodné nabízet v tisku, například v Lidových novinách, klasickou recenzi a na 

internetových stránkách - lidovky.cz - právě onu glosu? 

Myslím, že bylo, ale to není otázka pro mě. Jde o problém aktuálního přístupu tištěných médií 

– včetně těch divadelních – ke svým internetovým verzím. Zdá se mi, že dodnes jako by v nich 

zůstávalo přesvědčení, že stačí do těch internetových pouze překlápět původní texty z tištěných 

vydání. Důvody, proč nevyužívají specifičnosti internetového prostředí, mohou být různé. 

Např. finance. 

Pokud chtějí tištěná média přežít, musí podle mě vycházet ve dvou různých podobách. Tradiční 

tištěná, která ale ještě zostří svá specifika, pokud jde například o rozsah či ponor do tématu. 

A internetová, která budou zachycovat „pěnu dní“, budou plnit zpravodajskou roli, pružně 

reflektovat aktuální dění apod. 

  



Příloha 5: Dotazník Jiřího P. Kříže (Právo) 

Dotazník vyplněn 24. 2. 2018. 

Jak dlouho pracujete v Právu?  

22. rokem (od prosince 1996) 

Patříte mezi kmenové redaktory nebo externí přispěvatele? 

Kmenový redaktor a divadelní publicista. Předtím v Lidových novinách filmový, divadelní 

kritik i politický komentátor, vedoucí redaktor brněnské redakce, pak krátce v Prostoru, MF 

Dnes. V letech 1989 až 1993 šéfredaktor ROK – Revue otevřené kultury. V roce 1970 

historicky nejmladší redaktor Hosta do domu v Brně. Než ho zakázali... 

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze?   

České premiéry, práce významných osobností, odkaz divadelních avantgard, současné téma, 

vyhledávám politické výpovědi. 

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu?  

Ano, od Chebu po Český Těšín. Občas i zahraničí. Nejdále Broadway v New Yorku, čínské 

divadlo v Singapuru. 

Kolik recenzí píšete měsíčně?  

Od 10 do 20. Někdy méně, výjimečně více. 

Jak se změnily pracovní podmínky v uplynulých pěti letech?  

Nijak. Nestěžuji si. 

Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace?  

Nejsem časově omezen. 

Zasahují do Vašich textů ještě editoři?  

Strašlivě. Krátí. Proto posílám autorské verze na 2 tisíce adres. 

Přizpůsobujete text recenze do tištěného vydání a zveřejnění online?  

Nepřizpůsobuji. Recenzní glosy, které nevycházejí v celostátním vydání v kulturní rubrice 

Práva, nevycházejí na Novinkách. Už mne přestalo bavit přít se o to, že je to hovadina, když 

v Ostravě, Zlíně, Hradišti, Brně, Hradci i jinde se hraje často lepší divadlo než v Matičce 

Stolici... 



Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Fotografie. 

  



Příloha 6: Rozhovor a dotazník Marie Reslové (Hospodářské noviny) 

Rozhovor probíhal 19. 2. 2018 v Praze (v kavárně KAFE DAMU). 

Podle jakého klíče vybíráte divadelní inscenace, o kterých píšete recenze? 

Když jsem v polovině 90. let pracovala v Lidových novinách, recenzovali jsme prakticky 

všechny premiéry pražských kamenných divadel. Od té doby dramaticky přibylo zajímavých 

nezávislých scén i souborů, a tak se snažím jako externista nabízet Hospodářským novinám 

recenze těch inscenací, o kterých lze předpokládat, že budou z nějakého pohledu výjimečné 

– dramaturgicky, herecky, režijně... Často ale prostě vyjdu vstříc tomu, co si redakce objedná. 

Divadelní recenze v novinách dnes dostávají méně prostoru, ale upřímně si myslím, že ubylo 

i čtenářů, které zajímá je číst. 

Máte v redakci prostor vycestovat za divadlem i mimo Prahu? 

Redakce HN bohužel nemá finance na to, aby zaplatila externistům cestovné či benzín. 

O mimopražských premiérách tedy píšu jen tehdy, kdy je chci sama ze svého zájmu vidět. Ale 

pokud se moc nepovedou, velmi zvažuji, zda recenzi vůbec psát. Dnes, kdy je v Hospodářských 

novinách pro kulturu tak omezený prostor, myslím, nedává smysl čtenářům sdělovat, že se něco 

nepodařilo, spíš se snažím upozorňovat na věci, které stojí za to vidět. Naopak Divadelní 

noviny, s nimiž také spolupracuji, jako oborové periodikum musí soubor, autora nebo režiséra 

sledovat kontinuálně. Tam je potřeba recenzovat i případné propadáky.  

Kolik recenzí píšete měsíčně? 

Někdy dvě, jindy pět. Jako externista nemám stanoveno, kolik jich musím napsat. Buď mě 

osloví redakce, když něco potřebuje, nebo nabídnu recenzi inscenace, která se mi zdá zajímavá. 

Nechodím ani na redakční porady, vše řešíme po mailech a po telefonu. Pro porovnání – v době, 

kdy jsem pracovala v Lidových novinách jsem měla povinných 16 materiálů do měsíce. 

Přičemž se nerozlišovalo, jestli se jednalo o recenzi či redakčně doplněnou zprávu např. z ČTK.  

Jak se změnily pracovní podmínky v uplynulých pěti letech? 

Podmínky kmenových redaktorů se od devadesátých let hodně změnily. Je málo času a velký 

tlak na rychlost a výkon. V porovnání s roky 1995-1996, kdy jsem pracovala v kulturní 

redakci Lidových novin, se dnešní podmínky mých kolegů z Hospodářských novin zásadně 

liší. V Lidových novinách bylo devět stálých odborných redaktorů a šéf rubriky, tajemnice 

redakce a dva editoři.  Jednalo se pouze o tištěné noviny, které měly čtyři strany sobotní 

kulturní přílohy. Dnes v HN musí tři kmenoví redaktoři stihnout kromě tištěné kulturní 



stránky plnit i rubriku kultura na webech ihned.cz a aktualne.cz. A spolupráce s externisty je 

navíc tvrdě omezená finančním limitem, který má redakce k dispozici, takže většinu práce, 

včetně editování, musí udělat sami. 

Práce externistů, co mohu porovnat, zhruba od roku 2000, kdy jsem začala spolupracovat 

s Hospodářskými novinami, vypadá stále stejně. Což se týká jak formy spolupráce, tak výše 

odměny. Jako externista nemám s Hospodářskými novinami žádnou smlouvu, v budově, kde 

sídlí, jsem nikdy nebyla. 

 Kolik máte času na sepsání recenze od zhlédnutí dané inscenace? 

To je různé, v deníku je často třeba ji odevzdat hned druhý den po zhlédnutí představení. 

V Divadelních novinách, které vycházejí jednou za čtrnáct dní, je prostor přemýšlet o recenzi 

i týden. Práce na jedné novinové recenzi zabere zhruba deset hodin – čas představení, cesta tam 

a zpátky a většinou pět hodin samotného psaní. Samozřejmě vždy záleží na rozsahu textu. 

 Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Fotografie si obstarávají redakce přímo z divadel. Málokdy také píši titulky, protože nikdy 

nevím, kolik na ně bude v sazbě místa. Pošlu holý text a editorům důvěřuji, že zvolí titulek 

adekvátní obsahu textu. Vím, že pracují pod tlakem, mám sama zkušenost z novin a v tomto se 

snažím být tolerantní. Často musí zase jinak text přizpůsobovat při publikaci na online 

stránkách, kdyby to měli s každým autorem probírat, zbláznili by se.  

 

  

http://ihned.cz/
http://ě.cz/


Příloha 7: Životopis Tomáše Šťástky (MF Dnes) 

VZDĚLÁNÍ 

2004–2010 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 

Magisterské studium: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (kulturologie) 

 

2003–2004 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Kulturní historie 

 

1995–2003 

Gymnázium Jírovcova 

 

PRAXE 

červenec 2013–současnost 

redaktor iDNES.cz a MF DNES 

 

leden 2013–červen 2013  

redaktor Centra zpravodajství Českého rozhlasu 

 

září 2010–listopad 2012  

editor, redaktor iDNES.cz  

 

únor 2009–září 2010   

redaktor ČT24 a Česká televize 

 

  



Příloha 8: Životopis Heleny Havlíkové (Lidové noviny) 

VZDĚLÁNÍ 

2011–2018 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Katedra divadelních studií, kombinované doktorské studium 

 

1986–1991 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně  

obor: Český jazyk a literatura, magisterské studium 

obor: Historie, magisterské studium 

 

PRAXE 

2003–současnost 

Český rozhlas  

Právní specialistka Kanceláře generálního ředitele, dříve odborná pracovnice v rámci Sekce 

strategického rozvoje 

 

2010–současnost 

Univerzita Jana Amose Komenského 

Vysokoškolská pedagožka  

 

2004–2008 

Newton Media 

Mediální analytička  

 

1997–2002 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha 

Vedoucí úřadu Rady  



1993–1997  

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání současnost 

Vedoucí licenčního odboru Úřadu Rady  

 

 

1992–1993 

Česká televize 

Cizojazyčný referent Odboru výzkumu ČT 

 

 

1990–1992 

Národní divadlo v Praze 

Dramaturg opery 

 

1987–1990 

Divadelní ústav 

Vedoucí hudebně-dramatického odboru 

 

 

  



Příloha 9: Životopis Martina J. Švejdy (Lidové noviny) 

VZDĚLÁNÍ 

1990–1997 

Katedra filmové vědy a divadelní vědy filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

  

PRAXE 

2008–současnost 

výzkumný a vývojový pracovník v Kabinetu pro studium českého divadla v IDU 

 

2000–2008 

 odborný pracovník knihkupectví Prospero Divadelního ústavu 

 

  



Příloha 10: Životopis Marie Reslové (Hospodářské noviny)1 

PRAXE 

2017 

Divadelní noviny – externí spolupráce 

Česká televize – stálá externí spolupráce na pořadu Divadlo žije! (námět, scénář, mluvčí) 

Hospodářské noviny – stálá externí spolupráce v rámci kulturní rubriky: divadelní recenze, 

kulturní politika, kulturní publicistika 

 

2015–2016 

Divadelní noviny – redaktorka 

Česká televize – stálá externí spolupráce na pořadu Divadlo žije! (námět, scénář, mluvčí) 

 

2014 

Redaktorka zpravodajství Českého rozhlasu – redakce kultury 

 

2013–2014 

Hospodářské noviny – stálá externí spolupráce v rámci kulturní rubriky: divadelní recenze, 

kulturní politika, kulturní publicistika 

Česká televize – stálá externí spolupráce na pořadu Divadlo žije! (námět, scénář, mluvčí) 

zpravodajství ČT, Divadelní noviny, Respekt, - příležitostná spolupráce (divadelní recenze, 

kulturní politika) 

 

2012–2013 

Česká pozice – redaktorka se zaměřením na kulturní témata a jejich přesahy do politiky: 

fungování ministerstva kultury, národní kulturní instituce, církevní restituce, financování 

kultury, analýzy, recenze... 

 

2009–2012 

Hospodářské noviny – stálá externí spolupráce v rámci kulturní rubriky: divadelní recenze, 

kulturní politika, kulturní publicistika 

Česká televize – stálá externí spolupráce na pořadu Divadlo žije! (námět, scénář, mluvčí) 

                                                           
1 Archiv Marie Reslové  



2008–2010 

Poradní sbor primátora pro kulturu – členka týmu, který zpracovával pro Magistrát hlavního 

města Prahy nový grantový systém a aktualizaci Kulturní politiky 

 

2003–2008 

Divadlo Ta Fantastika – dramaturg muzikálových a činoherních inscenací (spolupráce s 

Vladimírem Morávkem, Karlem Steigerwaldem, Michalem Pavlíčkem, Jiřím Pokorným, 

Petrem Zelenkou...) 

 

2002–2006 

Český rozhlas – externí spolupráce se stanicí Vltava, divadelní recenze a publicistika pro 

rubriku Mozaika 

 

1998–2005 

Divadelní ústav – redaktorka edičního oddělení: redakční a editorská práce na knihách 

vydávaných Divadelním ústavem, šéfredaktorka časopisu Theatre (o inscenacích a tvůrcích 

českého divadla v angličtině), tisková mluvčí Pražského Quadrienalle, tajemník Nadace 

Alfréda Radoka   

 

1997–2001 

Divadelní noviny – redaktorka (recenze, kulturní publicistika) 

 

1996–1997 

Lidové noviny – redaktorka kulturní rubriky se zaměřením na divadlo 

 

1990–1996 

Svět a divadlo – redaktorka odborného časopisu, který spoluzakládala, dramaturg 

mezinárodního festivalu Divadlo 

 

1988–1990 

Dilia – redaktorka divadelních textů 

 

1982–1983 

Divadelní ústav – divadelní a hodnotitelské oddělení  



Příloha 11: Kritikova žeň (šeň)2  

KRITIKOVA ŽEŇ (ŠEŇ)  

Tak jim naštvali prezidenta, 

milé příznivkyně a vážení příznivci divadla a oborů jemu příbuzných. 

 

Tušil sem, že se k divadelnímu listopadu vrátím po prvním víkendovém volebním verbuňku. 

S příchodem očekávaného čardáše druhého kola je třeba mít oči na stopkách a do uší si vrazit 

naslouchátka. 

Ale hlavně přemýšlet, přemýšlet a přemýšlet! 

Vím, mnohé z nás to už strašně zatěžuje a bolí, ale věřte nebo ne - rozhoduje se právě v tuto 

chvíli o budoucnosti našich potomků. A pokud je ještě nemáte, tak i o vaší. 

Zní to pateticky. Jde ale o to, prožijete-li jako my větší část života ve východoevropsky 

samoděržavné kleci, o jejíž mříže jen slovy a ne činy jak lvové občas bili jsme. 

A když on se vám ten prezident, pokud jste ho volili před pěti lety a nepoučitelně i před 

druhou nedělí letošního ledna, jezdí učit vládnout už i do Číny! 

Mezisoučet 

Za výrok víkendu považuji Drahošovu výzvu na mediální souboj s Lžipánem 

z Hradu. Ten ji sice označil za prosbu, jak také jinak u Jeho Blahorodí (tedy nikoli prezidenta 

všech Čechů). Hlas mu ale při tom zvážněl vztekem nabourané ješitnosti, protože druhý 

v pořadí si dovolil přidat jedovatost. A pak, že jí - a přitom ve vší slušnosti a bez lhaní - 

nebude Drahoš schopen: Totiž zatím má Jiří pocit -  oprávněný -  že nevede zápas o 

prezidentskou funkci s uchazečem o ni, ale jen se Zemanovými Melody Boys: Mynářem, 

Nejedlým a Ovčáčkem. Tedy s kohortou bez bezpečnostní prověrky. A s křiváky prvního 

sledu, dodávám zase já. 

Česká televize dobře střídá záběry Zemana a Drahoše. Zmrzlost, opakování stále týchž 

vyšumělých bonmotů a zloba - proti přiměřené svěžesti, kultivovanosti, vzdělanosti, a odvaze 

snášet, co prezidentovo okolí v příštích dnech vychrlí jak bahenní sopka. A že to bude 

zlovolné a dehonestující stůj co stůj, naznačili už v pondělí večer v ČT třeba Foldyna a Jakl. 

Jo, a všimli jste si?! Vašnosta blahosklonně diskuse připustil (trochu mu v prvním kole 

nateklo do bot i do „gatí“), ale hned přikázal: Jen na Primě a na Nově. Žádná veřejnoprávní 

televize! Drahoš správně připustil, že takové diskuse patří především do veřejnoprávní České 

televize. Prima a Nova se navíc na rozdíl od ní propůjčily k posluhování:  Trápí Zemana 

dlouho dopředu připravenými a nacvičenými otázkami. Prezident už má hodně zpomalené 

reakce. Drahoš se správně ohradil, že kandidáti jsou si rovni. A když Zeman stojí o bulvár, tak 

on především o ČT. 

                                                           
2 Newsletter Kritikova žeň (šeň), kterou Jiří P. Kříž rozesílá každý měsíc kolegům, pedagogům, kritikům a dalším 

divadelníkům (listopad 2017).  



Česká televize, a tak to má být, určila hned termín: čtvrtek 25. ledna. Bude na ní a na 

Drahošovi, aby následující tlak - a vemte na to jed, že bude -  vydrželi. Nic se nestane, když 

Zeman, který si uvykl mít poslední slovo, a jakýsi Drahoš si troufá mít nad něj, do ČT „za 

trest“ nepřijde. Stejně už nemá lidem co říct. Jeho ostrovtip, vždy nacvičený, okoral, a duše 

ztuhla. A tak mu to půjde ztuha! 

Co by být mělo a snad i bude 

Zběsilá hradní parta už nevynese trumfy. Pokusí se hrát falešného betla a bude kolem sebe 

kydat vlastní hnůj a kbelíky močůvky vydávajíc exkrementy hradní žumpy za špínu 

kohokoliv jiného. Je výhodné, že v prvním kole uspěl NEpolitik (i Václav Havel jím byl), a 

že cesta Drahoše k Hradu děje se z prostředí Akademie věd, jejíž zaměstnanci kromě znalostí 

a umu v nejrůznějších oborech nesou si životem kulturu a slušnost. Pro troubu Jakla je Drahoš 

nepopsaným listem. Vůbec nic o něm neví, tvrdí. Vždycky jsem o něm tvrdil, že je to trouba. 

Kolegu měl ještě pitomějšího: Hájka. Ten nevěří ani na Darwinovu evoluci. Táta-marxista mu 

v dětství pořádně nenařezal... To jsou, panečku, experti a znalci! Na cokoli. 

Výzva 

Ať už jsme volili v prvním kole kteréhokoliv kandidáta na hradní úřad, není třeba stydět se za 

to, že právě ten můj byl jeden ze sedmi, kteří neuspěli. 

Až na marginální výjimky rozhodla se většina z nich podpořit ve druhém kole Drahoše. 

Ne proto, aby se pomstili Zemanovi, jak se to všem v televizi snažil namluvit Klausův 

poskok, zmíněný Jakl. - To by udělal Zeman kterémukoli z nich. - Podpořit Drahoše se 

rozhodli především z toho důvodu, že Česko je opravdu na rozcestí, z kterého vede cesta jen 

na periferii civilizované Evropy, nebo po vydechnutí zase do jejího středu. 

Proto je nutné následovat výzvu těch, které jste volili, oni neuspěli, ale rozhodli se ve 

druhém kole podpořit Drahoše. 

Způsob, jakým to demonstrovali Horáček a Hilšer, je v Česku nevídaný, a věřím, že upřímný 

a v politice příkladný pro ta lepší léta, která by po nuceném soužití s Lhářem, jeho zlobou, 

pomstychtivostí a samolibostí ještě snad větší, než kterou proslul táta Klaus, měla už konečně 

přijít. 

Patnáct skoro marných let to bylo, přátelé milí! 

Bitva to bude! 

Na jedné straně lapka zemanského rodu, úskočný zemský škůdce, opilec milující rány 

do zad, v podstatě velice zbabělý, proto rozpínavý. Mařící ústavu a demokracii. 

Prolhaný, ze lží usvědčovaný, nabubřelý, samolibý, sprostý. A stařecky zapomnětlivý. 

Porazil v poslední době jen tu svoji cukrovku. To se nevysmívám, spíše je to všechno 

politováníhodné. 

Na straně druhé rytíř slušnosti v bílé, politickými hesly nepopsané zbroji. Do těžkého 

střetnutí vyšel srdnatě a se zvednutým hledím. Tomu přeji, aby jeho bystrý duch a smysl 

pro pravdu, spravedlnost v souboji s nízkostí uspěl. Byl by to „panovník“ s vlastnostmi 

protikladnými, než jaké lidem vnucuje milovník moci východního typu. Byl by to 

prezident. 



Ještě kampaň pro druhé kolo nezačala, a už je tu faul a Zemanův plk první, zatím skoro 

nevinný: 

V kampani ho prý v minulých dnech podpořily celebrity, jakými jsou premiér Babiš a zpěvák 

Gott. 

Zaregistrovali jste, že dokonce i Karel tu zprávu dementoval?! Nikoho jmenovitě nepodpořil. 

- A ze strany Zemana přijdou fauly další. Horší. 

Přečtěte si Steigerwalda 

Zařadil jsem jeho vtipně předvídavý názor jako poslední přílohu, neboť recenzní glosy o 

divadle už mám nachystané od Vánoc. Napsal Steigerwald 11. ledna glosu Co se stane 

v úterý. Týká se věcí, jež se odvinou dnes, 16. ledna. Protože jiný koryfej neváhá zpochybnit 

moc represivní (tedy práci policie) i moc soudní, s použitím argumentů nepravomocně 

odsouzeného lháře. To všechno jenom proto, aby si Babiš a jeho kývač Faltýnek zachránili 

kůži. ANO, Babišova firma se už dobře naučila lhát se Zemanem. A tak podle nich: 

Kdo nelže s námi, lže proti nám!  

Andrej u moci, to je zatím jen pokřik, jak už skoro 30 let žijeme v mafiánském státě. A 

protože všeci kradnú, tedy i my? - Jenom tím ale zakrývá, že sám je mafiánem, zlodějem a 

estébákem. I bratislavské Národní divadlo o tom hraje Elity. S tím se máme spokojit?! 

Ehle, chasa naša běží ze salaša! Ještě úterý nezačalo, a už je tu zpráva na Seznamu, že 

dva obvinění z podvodu Čapí hnízdo na smrt onemocněli. Nejsou schopní unést 

vyšetřování. To lékařské ano. Jako náš kmotříček-mafián a invalida na věčné časy 

Janoušek. Nakrást si, ožrat se, ženskou přizabít (jakousi rákosnici, dodal by Okamura) 

a onemocnět - tak to v Česku chodí. - I za Babiša. Když na to jsou prachy! 

Okamura 

Imigrant s vytříbeným smyslem pro demokracii! Útočí na veřejnoprávní televizi už zcela 

nepokrytě. Je to bezuzdný atak proti svobodě slova, základnímu pilíři demokracie. Stačí 

nahlédnout do Běloruska či Ruska, a když tak daleko nedohlédnete, tedy alespoň do 

Maďarska a Polska.  Vzpomenete si na Lid versus Larry Flynt Miloše Formana? Ano, muž 

z jeho filmu byl pěkný gauner, ale šlo právě o tu svobodu slova. A Forman dal pro ni v sázku 

vlastní popularitu. Okamurovi, té náckovské nule, se zprotivily Reportéři ČT a 168 

hodin. Jsou to prý pořady zprivatizované Markem Wollnerem a Norou Fridrichovou. Mele to 

pořád dokola jak Goebbels. Takže brzy to bude pravda. A proč se mu znelíbili Wollner a 

Fridichová? No protože Okamurovo předchozí hnutí se rozpadlo proto, že v těch pořadech se 

prozradilo, jak ten šikmooký vyžírač pracovních příležitostí věrných Čechů (to je prosím jeho 

slovník) podepisoval smlouvy na nemalé částky sám se sebou. Jednou Hnutí s Okamurou, 

podruhé Okamura s Hnutím. A včera v Reportérech ukázali novou kauzu: Lichvář a poslanec 

SPD Kohoutek okrádá (nejenom) důchodce. - A taky ty pořady ukazují, že 

Okamurovy Staccato prestissimo proslovy jsou (podobně jako kdysi mediální výstupy jiného 

demokrata, totiž Sládka) koncízní jen stylem „toč se a vrť, můj kolovrátku“ - vždy jen na 

téma programu jeho SPD. Jinak neumí říct vůbec nic, jen spílat veřejnoprávní televizi, která 

statečně odolává Zemanovi, Babišovi i Okamurovi. Zatím. Útoky a změny k lepšímu toho 

pitoreskního triumvirátu přijdou hned s jiným výsledkem voleb než prezident Drahoš. 



Normalizace 

Jaké by to být mohlo, ukázala hned televizní diskuse svobodných médií Plesl (MF Dnes, dříve 

Týden), Stoniš (Reflex), Čásenský (Reportér, dříve MF Dnes), Balšínek (Echo 24, dříve 

Lidové noviny), Žák (Listy). S výjimkou posledního, jehož kandidátem byl Fischer, proč ne, 

ale realita už Žákovi trochu uniká, snůška perverzní přítulnosti a neodvahy vyslovit názor 

jasně, ba vyslovit jakýkoli názor. Chlapci už vědí, co by být mohlo, a tak se raději 

autocenzurují s předstihem... Tyhle týpky znám dobře z husákovské normalizace. Jsou pořád. 

I za Zemana 

Pochvala socdem 

Naopak pochvala předsedovi Senátu Milanu Štechovi (ČSSD). V nedělních Otázkách 

Václava Moravce (sledoval jsem je v noci na pondělí po návratu ze sjezdovek na Passo 

Tonale a v Ponte di Legno) se jasně vymezil proti hradnímu pánovi. Kdyby tak sociální 

demokraté mluvili před parlamentními volbami, nemuseli dnes lkát nad žalostným volebním 

výsledkem. Protože jsou ale pořád nepoučitelní, Chovanec, Zimola, Foldyna, Onderka a další 

přítulníčci vykročili hned po těch říjnových volbách pod pětiprocentní hranici, a tedy pod 

volitelnost do parlamentu. Někteří z nich dokonce s myšlenkou na comeback Paroubka... 

Politováníhodné to už není. Éto jich dělo. 

Jak jsem slíbil, posílám konečně listopadovou Žeň 

(prosincovou jsem posílal 2. ledna). 

Jednoznačně nejlepší listopadovou inscenací byla Honey Dejvického divadla a Cirku La 

Putyka v režii Miroslava Krobota a Rosti Pospíšila. Kolegové si pořád myslí, že cirkus je 

cirkus, a proto nehodný být uměním. Navíc takový banální námět. Snad se mi podařilo 

odkrýt, i co je za ním. A je to nejenom pohybová dřina, ale velký kus kritického pohledu na 

současný svět. Proto naděluji rovnou 100%. O potřebě politického divadla jsem poučoval 

s prosincovou žní. Honey k němu patří. 

Zamilovaných Shakespearů se už vyrojilo i Čechách požehnaně. Multioscarový film, na 

jehož oceněném scénáři má podíl i zlínský rodák Tom Stoppard, hrají u nás nejlépe v režii 

Michala Langa v pražském Divadle Pod Palmovkou. Dal jsem si ho znovu i s partou, se 

kterou už skoro deset let chodíme do divadla i na Silvestra. Líbil se všem, tedy i divadelním 

nebláznům. Určitě také proto, že Tomáš Dianiška, Kamila Trnková,  Radek Valenta a další 

hrají hlavní postavy hry - jedním slovem: ÚCHVATNĚ! - 95%, a to asi jen proto, že jsem 

Zamilovaného Shakespeara viděl „jen“ na předpremiéře. Tomu silvestrovskému už bych dal 

stovku. 

Obraz Yasminy Rezy v režii Vojtěcha Štěpánka je o mužské ješitnosti a svárlivosti. Viděl 

jsem ho zase po čase na Ostravaru, a Aréna mne přesvědčila, že je nejlepším divadlem také 

v roce 2017. Na Obraz by neměli v žádném případě chodit Konvička s Okamurou. A už vůbec 

ne „básníci internetové sítě“,jakými jsou Viktor Orbán nebo Petr Hampl. Autorka je totiž 

maďarsko-íránsko-rusko-francouzskou Židovkou. A to už je na ně, příznivce nemísení genů, 

trochu moc nepochopitelného mísení ras. Pro mne naopak 90%! 

Listopad byl pro divadla příznivý měsíc. Žádná inscenace neskončila pod padesáti 

procenty. Otec Floriana Zellera v Rokoku Městských divadel pražských v režii Petra Svojtky 

se zamýšlí nad stařeckou demencí. Titulní roli moc dobře hraje Jan Vlasák. 80%. Pojďme se 



složit na vstupenku pro prezidenta k zářijovým čtyřiasedmdesátinám. Vím, není dobré 

posmívat se. Když on ale tvrdí, že jí netrpí a jeho chlapci se ohánějí jedním lékařským 

dobrozdáním za druhým (to je samozřejmě podezřelé), že je zdravý jako rybička s kondicí 

lva. Tak jim to věřme. Taky o Brežněvovi se to tvrdilo až do smrtí, než jim pak truhla i s ním 

do hrobu spadla. 

Vedle Obrazu nebo Zamilovaného Shakespeara nese se na vlně diváckého zájmu v Česku 

také Mučedník Maria von Mayenburga v režii Martina Tichého v Malém divadle F. X. Šaldy 

v Liberci. Odhaluje zrod fanatismu, herezi zhoubného dosahu.75%. - O pět méně, 

tedy 70% pro dvě inscenace: Muži sa minuli (Dáša, Rút & Sisa] Viliama Klimáčka 

v kolektivní režii Slovenské sekce Divadla v Dlouhé, a Večeře Moiry Buffini v režii Petra 

Štindla v opavském Slezském divadle. Komedie směřující v anglické mlze k tragikomedii. - 

Moc mi nesedla Homérova Odyssea v režii Julie Wissertové. Homér i titulní hrdina se v ní 

úplně ztratili, efekt byl protlakový, herci se nadřeli - a pro nic. 

Tak se neztraťme aspoň my v těch prezidentských volbách!!! 

Hezky 

Jiří P. Kříž, 

divadelní kritik a publicista 

 

 

  



Příloha 12: Divadelní recenze v MF Dnes3  

 

  

                                                           
3 Recenze vyšla v MF Dnes 28. 11. 2016. 



Příloha 13: Divadelní recenze na serveru iDNES.cz4  

 

  

  

                                                           
4 Recenze vyšla na iDNES.cz 28. 11. 2016. 



Příloha 14: Divadelní recenze v Lidových novinách5  

 

 

 

                                                           
5 Recenze vyšla v Lidových novinách 10. 11. 2016. 



Příloha 15: Divadelní recenze na serveru Lidovky.cz6 

 

 

                                                           
6 Recenze vyšla na serveru Lidovky.cz 13. 11. 2016. 



 

  



Příloha 16: Divadelní recenze v Právu7  

 

 

  

                                                           
7 Recenze vyšla v Právu 28. 11. 2016. 



Příloha 17: Divadelní recenze na serveru Novinky.cz8  

 

 

  

                                                           
8 Recenze vyšla na serveru Novinky.cz 28. 11. 2016. 



Příloha 18: Divadelní recenze v Hospodářských novinách 9 

 

 

  

                                                           
9 Recenze vyšla v Hospodářských novinách 20. 10. 2016. 



Příloha 19: Divadelní recenze na serveru ihned.cz 10 

 

 

 

                                                           
10 Recenze vyšla na serveru ihned.cz 20. 10. 2016. 


