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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na téma podoby současných divadelních recenzí v denním tisku. 

Práce se věnuje divadelním recenzím ve vybraných denících, kde vychází pravidelně 

a celostátně. Cílem práce je charakterizovat, jakou roli dnes plní divadelní recenze jako 

žurnalistický žánr a jak vypadá její formát. Dále si práce klade za cíl charakterizovat klíčové 

recenzenty z vybraných deníků na základě jejich vzdělání, profesních zkušeností, osobních 

rozhovorů a analýzy jejich divadelních recenzí vybraných pro účely této práce v omezeném 

časovém úseku od října do listopadu 2016.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Recenze, kritika, divák, čtenář, recenzent, kritik, novinář, teatrolog, divadlo, publicistické 

žánry 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the theme of the format of contemporary theatre reviews in the 

daily press. The thesis focuses on the theatre reviews in selected daily newspapers, which are 

published regularly and nationally. The aim of this work is to characterize the role of theatre 

reviews as a journalistic genre and what this format looks like.  In addition, the thesis aims to 

characterize key critics from selected journals based on their education, work experience, 

personal interviews and analysis of their theatre reviews selected for the purpose of this thesis 

in a limited time period of October and November 2016. 
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Review, criticism, spectator, reader, reviewer, critic, journalist, theatrologist, theatre, 

journalism genres 
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1. ÚVOD 

Divadelní recenze patří mezi tradiční žurnalistické žánry kulturních rubrik deníků, jejímž 

prostřednictvím recenzenti přibližují svět divadla široké veřejnosti. V průběhu druhé poloviny 

20. století se recenze v českých denících sice těšily většímu rozsahu než dnes, avšak jejich 

předmětem většinou bývaly inscenace z oficiálních divadel povolených socialistickým 

režimem. Mohlo by se proto zdát, že 21. století a rozkvět demokracie bude přát deníkové kritice 

více. Recenzí však v denním tisku ubývá, ztrácejí na periodicitě a jejich rozsah se výrazně 

zkracuje. Na této proměně má podíl kromě samotných recenzentů, vedoucích kulturních rubrik 

a šéfredaktorů také krize v mediálním světě spojená s rozmachem online médií. Vliv má ale 

i přesun ohniska zájmu čtenářů na jiné umělecké oblasti, zejména na film a hudbu.  

Přestože se divadelní recenze v denících objevují čím dál méně, množství textů o divadle 

různého typu vzrostlo zejména od roku 2007 v prostoru virtuálním. Kromě webových vydání 

deníků, se čtenář o divadle dočte například na webech oborových periodik či univerzitních 

časopisů nebo na blozích. Zatímco v tištěných denících zodpovídají za podobu recenzí kromě 

recenzentů také editoři a vedoucí kulturních rubrik, texty v tzv. nových médiích většinou 

neprocházejí klasickým redakčním procesem. Autoři za podobu textů ručí sami od výběru 

inscenace, žurnalistického žánru až po titulek.  

Téma podoby současné divadelní recenze v denním tisku jsem si vybrala, protože mezi 

studenty, zkušenými kritiky a vedením divadelních vysokých škol postrádám společnou diskuzi 

na téma budoucnosti divadelních recenzí. Ačkoliv debaty ohledně podoby kritik a recenzí 

v divadelní obci dlouhodobě neutichají, odborníci věnují pozornost a energii hodnocení textů 

zejména v internetových diskuzích, které vychází například na webu Divadelních novin nebo 

na blogu Nadivadlo. Ke kvalitě recenzí v denním tisku se veřejně příliš nevyjadřují, přestože 

řada divadelních kritiků hodnotí činoherní inscenace současně v denním tisku i v odborných 

médiích. Debata mezi začínajícími kritiky a zkušenými autory chybí zcela. 

Naposledy se o smyslu a stavu současné umělecké kritiky hovořilo v říjnu roku 2016 na 

sympoziu Konference o kritice,1 které se konalo v rámci festivalu Janáček Brno 2016 v divadle 

                                                           

1 Konferenci o umělecké kritice spoluorganizovala v říjnu 2016 Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Tématem byl 

stav současné umělecké kritiky v médiích, vliv reklamy a public relations na kritiku a odpovědnost kritiků vůči umělcům 

a návštěvníkům kulturních akcí.  
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Reduta. Po rozhovorech, které jsem vedla s klíčovými recenzenty z celostátních deníků v únoru 

a březnu 2018, jsem však přesvědčená, že očekávanou diskusi nevyvolalo. Texty vydávané 

v denících se od roku 2016 nijak neproměnily, a dle vyjádření vybraných recenzentů, ani měnit 

nebudou. 

O tom, že se studenti divadelních oborů k podobě současných recenzí příliš nevyjadřují, svědčí 

fakt, že nám reflexi zatím poskytují spíše studenti žurnalistiky.2 Ti se však zajímají především 

o formu a periodicitu daných kulturních rubrik a již si nepokládají otázku, jaká je kvalita 

divadelních recenzí, kdo za texty stojí a jaké inscenace hodnotí. Na vysokých školách 

divadelního zaměření se v posledních letech objevily na příbuzná témata jen dvě závěrečné 

práce.3  

Zajímavým podnětem pro sepsání práce pro mě byla také Anketa o výuce divadelní kritiky,4 

kterou připravil Martin Bernátek5 za Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK) a zveřejnil 

ji v únoru 2012 na internetovém serveru Divadlo.cz. Do ankety se zapojilo třináct osobností, 

které se věnují výuce divadelní kritiky na českých a slovenských teatrologických vysokých 

školách.  Z ankety vyplývá, že se výuka divadelní kritiky v různé formě objevuje na všech 

oslovených školách, a její výuku považují pedagogové za nezbytnou pro rozvíjení kritického 

myšlení nejen budoucích kritiků. Nikdo z pedagogů však v anketě neuvedl, že by výuka kritiky, 

                                                           

2 LUKÁČOVÁ, Kateřina. Soubor divadelních recenzí pro deník Rovnost. Brno, 2014. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. 

DUBSKÝ, Lukáš. Recenze divadelních her mimopražských divadel. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 

NOVÁKOVÁ, Jana. Současná česká tištěná média zaměřená na divadlo. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Filozofická 

fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. Petra Chvojková, Ph.D. 

3 KUNDEROVÁ, Radka. Eroze autoritativního diskursu v české divadelní kritice v období tzv. přestavby (1985–1989). Brno, 

2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. Vedoucí práce Mgr. Libor 

Vodička, Ph.D. 

HEJMOVÁ, Anna. Julius Fučík: Divadelní kritiky. Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, katedra divadelní vědy. Vedoucí práce prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 

4 Anketa o výuce divadelní kritiky [online]. 5.2.2012 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: 

http://host.divadlo.cz/scdk/index.php?id=82&src=aktualita.php 

5 Mgr. Martin Bernátek Ph.D. působí na katedře divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

http://host.divadlo.cz/scdk/index.php?id=82&src=aktualita.php
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ve které se lze zdokonalovat pouze praxí, obsahovala kontinuální spolupráci například 

i s celostátními deníky, kde o divadle referuje často jen kmenový redaktor nebo několik 

externích přispěvatelů. 

Téma je pro mě naléhavé také z přesvědčení, že by dle mého názoru měl mezi ambice 

vystudovaných teoretiků umění bezpochyby patřit také aktivní podíl na srozumitelném 

zprostředkování kultury zbytku společnosti, mezi jehož formy patří i divadelní recenze 

v neodborném tisku.  

V úvodní části bakalářské práce se věnuji vymezování pojmů, kde vysvětluji rozdíl mezi 

recenzí a kritikou, jejichž významy jsou i mezi odborníky často zaměňovány. V další kapitole 

představuji oborová divadelní periodika a celospolečenská média, která pravidelně vydávají 

divadelní recenze. K tomu, abych mohla konkrétně popsat podmínky práce redaktorů v českých 

denících, slouží podkapitola o tzv. krizi tištěných médií. Ta výrazně ovlivnila novinářskou praxi 

na českém mediálním trhu. Jak vypadá v praxi náplň práce recenzentů v denících, jsem 

zjišťovala prostřednictvím dotazníků a osobních rozhovorů s vybranými autory recenzí. Pro 

účely práce jsem také sledovala vybraný vzorek divadelních recenzí, které v denících vycházely 

od října do listopadu 2016. Analýza recenzí slouží klíčové části bakalářské práce, kde 

představuji vybrané recenzenty z kulturních rubrik deníků. V této části se zaměřuji na jejich 

výběr inscenací, periodicitu, dodržování formátu recenze, ale také na osobní přístup autorů, 

který čerpám nejčastěji z osobních rozhovorů a vyplněných dotazníků. 
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2. DIVADELNÍ RECENZE JAKO ŽURNALISTICKÝ ŽÁNR  

Přestože recenze patří mezi tradiční žurnalistické žánry, nezřídka ji laici i erudovaní členové 

divadelní obce chybně považují za totožný žánr, jakým je odborná kritika. Ačkoliv už částečně 

zastaralý Ottův slovník naučný z roku 1935 považuje kritiku a recenzi za pojmy z části 

identické, 6  moderní publicistické slovníky včetně Praktické encyklopedie žurnalistiky 

a marketingové komunikace od Barbory Osvaldové a Jana Haldy od sebe kritiku a recenzi jasně 

odlišují.7  

2.1 Rozdíl mezi recenzí a kritikou 

Pokud autor textu nejdříve informuje o nové inscenaci, a pak ji zkratkovitě hodnotí, jedná se 

zpravidla o recenzi. Jejím smyslem je informovat čtenáře o vzniku nového díla a upozornit na 

jeho výrazné kvality či nedostatky. Jedná se o žurnalistický žánr, který je typický zejména pro 

kulturní rubriky médií. Recenze by měla ze žurnalistických zásad zachovat požadavek 

aktuálnosti.8  Divadelní recenze se z toho důvodu zabývají zpravidla novinkami, nejčastěji 

bývají psány na základě zhlédnutých premiér divadelních inscenací. 

Podle autora Slohu žurnalistiky Josefa Václava Bečky by měla být úvodní informační část 

recenze zcela stručná, zatímco samotnému hodnocení by se měla věnovat až hlavní část textu. 

Na rozdíl od řady jiných žurnalistických žánrů by autor recenze měl dokázat kombinovat 

jednoduchý informační sloh s vlastními úvahami. Přestože se jedná o hodnocení značně 

subjektivní, měl by se vyhnout příliš osobním poznámkám, preferencím při výběru inscenací 

a podobně.  

Kde se kritik v odborném periodiku nemusí čtenáři přizpůsobovat, protože očekává i z jeho 

strany odborné vzdělání, musí recenzent píšící do denního tisku pamatovat na široký okruh 

svých čtenářů a psát jednoduše a srozumitelně. Přesto by měl být recenzent vždy odborníkem 

                                                           

6 BENDA, Antonín (eds.). 1935. Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, díl třetí, 

svazek druhý. Praha: Nakladatelství J. Otto, 893 s. 

7 OSVALDOVÁ Barbora; HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Vyd. 3. Praha: 

Libri, 2007, 168 s. 

8 BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986, 199 s. 
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na danou oblast, kterou hodnotí. Z toho důvodu mají redaktoři v kulturních rubrikách deníků 

rozděleny oblasti, ve kterých jsou ve srovnání s ostatními kolegy odborníci a dlouhodobě je 

sledují. 

Celkovému zjednodušení recenzí často přispívá také dlouholetý zvyk v médiích doplňovat 

krátký útvar recenze o ještě stručnější shrnutí názoru recenzenta pomocí symbolů. Nejčastěji se 

jedná o počet hvězdiček nebo procenta.9  

Ve srovnání s recenzí je kritika náročnější útvar, jehož specifika ocení především čtenáři 

odborných médií. Kritika by měla stručně představit tvůrce, sledovat dílo od zrodu a zařadit ho 

i do kontextu další umělecké činnosti. Její autor by měl na rozdíl od recenzenta na dílo pohlížet 

z více úhlů pohledu a snažit se nejen o podání informace o vzniku nové inscenace. Deníková 

kritika bývá mnohdy až třikrát delší než běžná recenze, která většinou obsahuje zhruba dva 

tisíce znaků. V případě prostoru například v odborném médiu může kritika zabrat i několik 

stran.  

 

 

 

  

                                                           

9 Podle amerického novináře Toma Vanderbilta se o vhodnosti hodnocení pomocí hvězdiček diskutuje již od začátku 

20. století. Tento způsob hodnocení se objevil poprvé v literatuře v roce 1925 u editovaného svazku Edwarda O ́Briena 

zvaného Nejlepší krátké příběhy roku 1915.  Hodnocení pomocí symbolů se nejdříve dočkalo výrazné kritiky, ale již o tři 

roky později filmová kritička z New York Daily News, Irene Thirer, prohlásila, že se hodnocení hvězdičkami stalo nedílnou 

součástí recenzí. (Viz VANDERBILT, Tom. Mohlo by se vám také líbit: vkus v době neomezeného výběru. Praha: 

Dobrovský, 2016. Knihy Omega, 64 s.) 
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3. OBOROVÁ MÉDIA 

V případě divadelních recenzí si nelze nevšimnout, že jejich autoři často nepůsobí v jednom 

periodiku, kde by se výhradně profilovali. Namísto toho publikují texty napříč médii, současně 

například v oborovém médiu, deníku a k tomu přispívají na blog. Autoři však většinou dodržují 

exkluzivitu recenzí pro dané médium, a tak jen zcela výjimečně dochází k opětovnému vydání 

textů, které již byly vydány v jiném periodiku.10 Například na blogu Nadivadlo11 kritici velmi 

často publikují jen krátkou glosu či úryvek z delšího textu, který končí informací, kdy a v jakém 

médiu si čtenář může připravovanou recenzi přečíst celou. Vzhledem k tomu, že se osudy 

recenzentů z oborových periodik prolínají se spolupracemi s redakcemi celospolečenských 

médií, v následující kapitole představím oborová periodika, která vydávají divadelní recenze. 

Nehledě na úroveň recenzovaných inscenací by měla oborová média, na rozdíl od celostátních 

deníků, mapovat divadelní scénu napříč republikou. Autoři v jednotlivých periodicích proto 

mívají divadelní inscenace rozdělené dle typu nejčastěji na klasickou činohru, alternativní 

divadlo, taneční a pohybové divadlo atd. Celospolečenské deníky si toto rozdělení mohou 

z kapacitních důvodů dovolit jen v případě, že médium spolupracuje s externími přispěvateli.12 

Autoři textů v oborových médiích již počítají u svých čtenářů s určitou dávkou znalosti 

divadelního prostředí, a tak se na rozdíl od článků v denících očekává v textech oborových 

periodik větší erudovanost a vysvětlení daného tématu více do hloubky.  

Z oborových periodik o divadle pravidelně informují Divadelní noviny, Svět a divadlo, 

Divadelní revue, Theatralia nebo studentský časopis Hybris. Kromě tradičních tištěných médií 

a jejich webových mutací si lze o divadle přečíst i na modernější platformě v podobě 

internetových serverů (například Divá báze či server Divadelních novin nebo Hybrisu) nebo 

blogů (Nadivadlo a Divědové na blogu13). Dění v loutkovém divadle reflektují v Loutkáři, 

tanečnímu a pohybovému divadlo se věnuje online server Taneční aktuality,14 zatímco o opeře 

                                                           

10 Výjimkou jsou například recenze, které vychází nejdříve v tištěných denících a až poté na příslušných online serverech.  

11 www.nadivadlo.blogspot.cz 

12 Rozdělení typů divadla mezi recenzenty lze najít v případě deníků například u Lidových nebo Hospodářských novin.  

13 www.divedove.blogspot.com 

14 www.tanecniaktuality.cz 
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a hudebním divadle píší na serveru Opera Plus.15  Ochotnické divadlo mapuje Amatérská 

scéna.16 O divadelním dění informují také tradiční zpravodaje divadelních festivalů.17 Většina 

oborových periodik upozorňuje na nové texty nebo na nové vydání na sociálních sítích, 

především na Facebooku. Divadelní periodika ale dostatečně nevyužívají jejich komunikační 

potenciál. Zejména Facebook používají spíše jako internetovou nástěnku. Kromě odkazů na 

nové texty dostatečně nevyužívají potenciálu platformy, kde by se mohly objevovat také 

rozsáhlejší diskuze nad publikovanými články nebo událostmi ze světa divadla.  

3.1 Divadelní noviny 

Divadelní noviny svým vznikem v roce 1992 navázaly na čtrnáctideník Scéna. 18  Časopis 

věnovaný otázkám divadla, filmu, rozhlasu a televize vycházel od roku 1976 a zejména od 

poloviny osmdesátých let přinášel na svou dobu kvalitní informační přehled o českém divadlu, 

dával také prostor nekonvenčním názorům. Scéna zanikla v březnu roku 1992, ale nahradily ji 

Divadelní noviny, ve kterých později působila také řada členů redakce i externích přispěvatelů 

z časopisu Scéna. Divadelní noviny vychází každých čtrnáct dní, pravidelně každé druhé úterý. 

Na přípravě textů spolupracuje redakce 19  s okruhem autorů z řad teatrologů, divadelních 

publicistů a kritiků. Řada z nich publikuje divadelní recenze současně také v kulturních 

rubrikách celospolečenských deníků.20 

Divadelní noviny se profilují jako odborné médium, které prostřednictvím recenzí mapuje 

divadelní dění napříč českou scénou, vydává pravidelné rozhovory s herci a režiséry, profily 

významných českých divadelníků a informuje o aktuálním divadelním dění také v zahraničí. 

                                                           

15 www.operaplus.cz 

16 www.amaterskascena.cz  

17 Zpravodaje pravidelně vychází například na festivalech Zlomvaz, Encounter, Ostravar nebo Jiráskův Hronov či Loutkářská 

Chrudim.  

18 KROČA, David. Scéna. [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=206 

19 V roce 2018 je šéfredaktorem Divadelních novin Josef Herman, stálou redakci tvoří spolu s ním kritici Vladimír Hulec 

a Lenka Dombrovská.  

20 Do Divadelních novin pravidelně píše například Marie Reslová nebo Martin J. Švejda. 

 

http://www.operaplus.cz/
http://www.amaterskascena.cz/
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=206
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Jejich obsah je od roku 2005 tzv. překlápěn také na webové stránky Divadelních novin.21 Na 

internetovém serveru Divadelních novin redakce publikuje také texty, které v tisku vydány 

nebyly.22 Na nové texty na webu upozorňují pomocí příspěvků na sociální síti Facebook.23 

Divadelní noviny vydávají vždy před divadelními prázdninami a na konci roku speciální 

přílohu, mnohdy tzv. komerční, s obsáhlými rozhovory s významnými osobnostmi z české 

kultury. Mimořádné přílohy jsou příležitostně přikládány i v průběhu roku. Periodikum také 

pořádá novoroční Anketu Divadelních novin, v níž nejširší okruh spolupracovníků Divadelních 

novin, doplněný dalšími osobnostmi českého divadla, hlasuje pro nejlepší inscenaci uplynulého 

roku.  

 

3.2 Svět a divadlo 

Časopis Svět a divadlo neboli zkráceně SAD je dvouměsíčník vydávaný od roku 1990, který 

vznikl s cílem vytvořit platformu pro divadelníky a teatrology z Česka, Slovenska, Polska 

a Maďarska. Ambicí SADu je na základě spolupráce s mezinárodním redakčním okruhem 

informovat čtenáře v širších evropských souvislostech. Většinu obsahu časopisu tvoří texty 

o divadle, které pojednávají o dramatu, významných osobnostech nebo divadelních festivalech. 

Dvouměsíčník také publikuje v prvním českém vydání i původní či přeložená dramatická díla. 

Jazyk a redakce24 jsou česko-slovenské.  SAD vychází za finančního přispění Ministerstva 

kultury ČR a sponzorů. Svět a divadlo publikuje texty také na Facebooku.25 

 

                                                           

21 Divadelní noviny: Inzerce [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.divadelni-noviny.cz/inzerce 

22 V roce 2018 navštěvuje internetový server Divadelních novin 10 000 návštěvníků za měsíc. Viz tamtéž.  

23 V roce 2018 sleduje Divadelní noviny na Facebooku více než 3 700 uživatelů. 

24 V roce 2018 tvoří redakci Karel Král (šéfredaktor) a Jakub Škorpil (redaktor), kteří spolupracují s externí redakcí (Blanka 

Křivánková, Radka Kunderová, Vladimír Mikulka, Ester Žantovská), slovenskou redaktorkou (Martina Ulmanová) 

a dalšími přispěvateli. 

25 V roce 2018 sleduje SAD na Facebooku více než tisíc fanoušků.  

 

http://www.divadelni-noviny.cz/inzerce
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3.3 Hybris 

Hybris vznikl v roce 2009 jako platforma studentů magisterských ročníků Katedry teorie 

a kritiky na Divadelní fakultě Akademie múzických umění s ambicí reflektovat výuku, praxi, 

klauzurní výstupy a absolventská i mimoškolní představení absolventů nebo studentů 

především DAMU, ale i ostatních divadelních škol. Časopis vydává třikrát ročně DAMU. Jeho 

obsah lze najít také na webovém portálu Hybris.cz. Od akademického roku 2017/2018 do 

Hybrisu přispívají jak studenti katedry Teorie a kritiky na DAMU, tak posluchači divadelní 

vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.26  Hybris lze stejně jako ostatní divadelní 

periodika najít i na Facebooku, kde je však poslední příspěvek z roku 2016.27  

 

3.4 Divá báze 

Další divadelní médium, jehož redakci28 tvoří studenti, je server Divá báze.29 Vznikl v roce 

2010 pod Katedrou divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Na portál 

Divá báze však přispívají i studenti jiných divadelních škol, zejména v období festivalů. Na 

profilu Divé báze na Facebooku30 studenti uvádí, že server založili s ambicí mapovat současné 

dění v Česku a zlepšit postavení české kritiky. Divadelní dění mapují v rámci denního 

zpravodajství, rozhovorů, komentářů a pozvánek na divadelní festivaly. Pravidelně vydávají 

také recenzní glosy či kratší kritiky, které referují zejména o mimopražských scénách.  

 

                                                           

26 Redakční radu v akademickém roce 2017/2018 představuje šéfredaktorka Petra Zachatá spolu s redaktory Lucií 

Křápkovou, Václavem Alexou, Karolínou Bathory, Anežkou Berčíkovou, Annou Cvrčkovou, Lukášem Černým, Barborou 

Forkovičovou, Terezou Kosákovou, Gabrielou Míškovou, Barborou Pokornou a Terezou Šafářovou. 

27 V roce 2018 sleduje Hybris na Facebooku zhruba 400 fanoušků. 

28 Redakci tvoří spolu s téměř dvaceti redaktory šéfredaktorka Tereza Košťálová. Na portál zároveň přispívají také další 

studenti katedry v rámci povinně volitelných kritických seminářů. (Viz Divá báze: O nás [online] [cit. 2018-05-12]. 

Dostupné z: https://www.divabaze.cz/o-nas/) 

29 www.divabaze.cz 

30 V roce 2018 sleduje Divou bázi na Facebooku přes 800 fanoušků. 
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3.5 Blog Nadivadlo 

Blog Nadivadlo založili divadelní kritici Martin J. Švejda, Vladimír Mikulka a Jakub Škorpil 

v roce 2012 jako alternativu k do té doby největší platformě českých divadelních kritiků, kteří 

se sdružovali v Divadelních novinách. Hlavními důvody pro založení modernější platformy 

byly poměry v Divadelních novinách, ale také nespokojenost s podobou Divadelních novin 

v rámci jejich online vydání. Zakladatele prvního blogu divadelních kritiků v Česku zajímala 

především jinakost psaní a rychlost reakcí čtenářů na internetových médiích. „Lákala nás také 

možnost zpětné vazby,“31 vysvětlil důvody vzniku divadelního blogu Martin J. Švejda během 

rozhovoru, který jsem s kritikem vedla v březnu 2018. Zakladatelé blogu Nadivadlo proto 

povolili veřejné diskuze. „Dříve se tyto diskuze děly v kavárnách nebo restauracích, dnes se 

přesunuly na internet.“32 Na blogu si však zpětnou vazbu předávají pouze recenzenti a kritici 

mezi sebou. Studenti divadelních škol nebo dokonce širší veřejnost do debat příliš nezasahují.  

Zakladatelé blogu Nadivadlo se chtějí v rámci nové platformy přizpůsobit způsobu čtení na 

internetu, a tak namísto kritik a recenzí vydávají raději formát kratších recenzních glos. Za dobu 

jeho existence přispělo více než třicet recenzentů, tedy většina kritiků z české divadelní obce. 

Nadivadlo nefinancuje žádná společnost, jedná se o dobrovolnou aktivitu zmíněných autorů, 

kteří po publikování textů nemají nárok na honorář. 

 

 3.6 Blog Divědové na blogu 

Nezávislý blog Divědové na blogu založili v roce 2015 studenti divadelní vědy na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy jako platformu, kde se chtěli zdokonalit v psaní textů o divadle. Na 

blogu pravidelně vydávají recenze, recenzní glosy, reflexe, rozhovory i pozvánky. Stěžejním 

bodem různorodého obsahu jsou reflexe z divadelních festivalů a reflexe divadla pro děti 

a mládež. Kromě členů stálé redakce33 na blogu publikovaly texty o divadle téměř dvě desítky 

                                                           

31 Rozhovor s Martinem J. Švejdou, Praha, 16. 3. 2018 (viz Příloha 4).  

32 Tamtéž.   

33 Redakci tvoří šéfredaktor Lukáš Křížek s Nicol Škvarovou, Barborou Schneiderovou, Veronikou Holečkovou a Tomášem 

Blatným, kteří spolupracují s externími redaktory. Ti se mění v návaznosti na danou divadelní akci, o které studenti divadelní 

vědy na blogu informují.   
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externích spolupracovníků. Na nejnovější příspěvky láká redakce blogu prostřednictvím 

příspěvků na Facebooku.34  

 

3.7 Amatérská scéna 

České ochotnické divadlo mapuje časopis Amatérská scéna, jehož pravidelné vydávání 

nahradily příspěvky na online serveru amaterskascena.cz. Časopis od svého 61. ročníku v roce 

2015 vychází jen jako ročenka,35 kterou vydává Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu vždy začátkem divadelní sezóny. Portál reflektuje amatérské a nezávislé divadlo 

prostřednictvím reportáží z přehlídek a festivalů, recenzí, informuje také o zahraničním dění, 

monitoruje činnost amatérských divadelních souborů a připomíná jejich jubilea. Amatérská 

scéna také připravuje vzdělávací seriály v oblasti dramaturgie a legislativy. Ambicí ke vzniku 

informačního portálu o amatérském divadle bylo spoluvytvářet komunitu kolem amatérských 

divadelníků a shromažďovat co nejvíce informací o dění v českém ochotnickém divadle. Obsah 

připravuje vedoucí redaktor ve spolupráci s kmenovým redaktorem.36 Vybrané texty z portálu 

jsou zveřejněny v ročence. Do obsahu však mohou zasahovat i čtenáři zasíláním postřehů nebo 

článků, které jsou po kontrole editora spolu s redakčním obsahem vydávány na webu časopisu.  

 

3.8 Loutkář 

Loutkář je nejstarší loutkářský odborný časopis na světě, který vychází od roku 1912 s pauzou 

v době válečných let dodnes. Jedná se proto doslova o kroniku českého loutkového divadla. 

První ročník časopisu Český loutkář vyšel v roce 1912 (vycházel do června 1913), od roku 1917 

byl vydáván pod názvem Loutkář (do roku 1939) a od roku 1939 byl nahrazen bulletinem 

Zprávy loutkářského soustředění a v letech 1940–41 a 1945–1951 časopisem Loutková scéna. 

Od roku 1951 vycházel již znovu bez přerušení jako specializovaný měsíčník Československý 

                                                           

34 V roce 2018 sleduje blog Divědové na blogu na Facebooku více než 600 fanoušků.   

35 Amatérská scéna: Ročenka 2016 [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.amaterskascena.cz/clanek/rocenka-

amaterske-sceny-2016-dyi2f.html 

36 V roce 2018 je vedoucím redaktorem Martin Drtina, který spolupracuje s redaktorkou Pavlínou Schejbalovou.  

 

http://www.amaterskascena.cz/clanek/rocenka-amaterske-sceny-2016-dyi2f.html
http://www.amaterskascena.cz/clanek/rocenka-amaterske-sceny-2016-dyi2f.html
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loutkář, po rozdělení Československé republiky vychází od roku 1993 opět pod názvem 

Loutkář.  

 

Časopis vydává Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář od roku 1997. Periodikum vychází 

čtyřikrát ročně. 37  Obsah časopisu pravidelně přináší odborné studie, portréty divadelních 

osobností, nechybí ani recenze divadelních nebo filmových novinek či tematické seriály. 

Redakce38 každé vydání časopisu věnuje vybranému tématu. Na nové texty upozorňuje redakce 

prostřednictvím příspěvků na sociální síti Facebook.39 

 

3.9 Taneční aktuality 

První český online časopis o pohybovém divadle byl založen v roce 2006 obecně prospěšnou 

společností Taneční aktuality.40 Časopis je financován Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem 

Hlavního města Prahy a Google Ad Grants. Kromě profesionálního tance se věnuje také 

pantomimě, novému cirkusu a dalším pohybovým žánrům. Hlavním obsahem portálu jsou 

autorské články, recenze, rozhovory a reportáže. O novém obsahu Taneční aktuality informují 

také prostřednictvím příspěvků na Facebooku.41 Redakce42 pravidelně vydávala do roku 2017 

ročenku,43 kterou na začátku divadelní sezóny 2018/2019 nahradí tištěný Speciál. Zrušením 

ročenky reagují Taneční aktuality na zvyk českých odborných médií vydávat jednou za rok 

tištěné vydání, kde jsou ale jen přetištěné texty z webových vydání. „Tištěný Speciál vyjde opět 

                                                           

37 Ve funkci šéfredaktora časopisu Loutkář se vystřídala řada výrazných osobností českého loutkářského života, především 

Jindřich Veselý, Jan Malík, Miloslav Česal, Eva Hanžlíková, Pavel Vašíček a od roku 2000 do července 2015 Nina Malíková.  

 

38 V roce 2018 je šéfredaktorkou Kateřina Lešková Dolenská, která spolupracuje s redaktory Ninou Malíkovou, Adélou 

Vondrákovou a Michalem Drtinou. Do Loutkáře pravidelně přispívá téměř dvacet stálých spolupracovníků z Čech  

i ze zahraničí (např. ze Slovenska, Německa nebo Maďarka). (Viz Loutkář: Redakce [online]. [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

http://www.loutkar.eu/index.php?e) 

39 V roce 2018 sleduje Loutkáře na Facebooku více než 1 400 fanoušků. 

 

40 Taneční aktuality: O nás [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.tanecniaktuality.cz/o-nas-kontakt/o-nas/  

41 V roce 2018 sleduje na Facebooku Taneční aktuality 2 500 uživatelů. 

42 Taneční aktuality mají v roce 2018 třináct stálých redaktorů a spolupracují se širokým okruhem externích dopisovatelů. Na 

pozici šéfredaktora od května 2018 místo Lucie Hayashi nastoupil Josef Bartoš. 
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na začátku nové sezony, ale na rozdíl od Ročenky bude obsahovat originální autorské texty (ne 

přetištěné z webu), vytvořené speciálně pro toto vydání. V roce 2018 si český tanec připomíná 

řadu výročí, která budou námětem tohoto pilotního čísla,“44 vysvětlila nový koncept Tanečních 

aktualit zástupkyně šéfredaktora Petra Dotlačilová. 

3.10 Opera Plus 

Online magazín věnující se hudebnímu a tanečnímu divadlu Opera Plus byl založen v roce 

2009. Redakce 45  spolupracovala s širokým okruhem externích přispěvatelů. Kromě 

reflektování inscenací a publikování rozhovorů Opera Plus informovala o důležitých událostech 

ze světa divadla, a také na rozdíl od ostatních médií zabývajících se divadlem, publikovala na 

svém webu zprávy České tiskové kanceláři (ČTK), jak to známe například ze zpravodajských 

médií. Opera Plus byl neziskový projekt, který byl závislý na podpoře sponzorů, které do roku 

2018 zastupovalo například Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury 

ČR a Nadace Český hudební fond. V souvislosti se sníženým grantem zveřejnil šéfredaktor Vít 

Dvořák v dubnu 2018 ukončení činnosti magazínu.46 Opera Plus byla aktivní na Facebooku 

i Twitteru.47 

 

3.11 Divadelní revue 

Do soupisu významných odborných periodik zařazuji také Divadelní revue, přestože se nejedná 

o médium, které by primárně vydávalo texty kritického nebo recenzního charakteru. Divadelní 

revue publikuje především odborné studie, analýzy a zprávy z divadelního světa. Periodikum 

vydává Institut umění – Divadelní ústav od roku 1989. 48  Divadelní revue vycházela původně 

                                                           

44 Taneční aktuality: Taneční aktuality oznamují změnu na pozici šéfredaktora [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.tanecniaktuality.cz/tanecni-aktuality-oznamuji-zmenu-na-pozici-sefredaktora/ 

45 V roce 2018 byl šéfredaktorem Opery Plus Vít Dvořák, hudební rubriku vedl Petr Veber a taneční rubriku Lucie 

Kocourková. 

46 Opera Plus: Opera Plus končí [online]. In: [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://operaplus.cz/opera-plus-konci-duvodem-

je-protest-proti-seskrtanemu-grantu-od-ministerstva-a-zduvodneni-techto-restrikci/ 

47 V roce 2018 Operu Plus sledovalo na Facebooku více než 13 tisíc fanoušků. Na Twitteru se jednalo o více než 7 tisíc 

příznivců. 

48 Divadelní revue [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.divadelnirevue.cz/ 

 

https://operaplus.cz/opera-plus-konci-duvodem-je-protest-proti-seskrtanemu-grantu-od-ministerstva-a-zduvodneni-techto-restrikci/
https://operaplus.cz/opera-plus-konci-duvodem-je-protest-proti-seskrtanemu-grantu-od-ministerstva-a-zduvodneni-techto-restrikci/
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čtyřikrát do roka, od roku 2010 vychází třikrát ročně. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou 

úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla. Redakci tvoří šéfredaktor s několika 

redaktory, kteří dále spolupracují s redakční radou.49  

 

3.12 Theatralia 

Vzhledem k tomu, že tato kapitola slouží k mapování divadelních periodik, jako poslední 

oborové periodikum uvádím Theatralia. Ta stejně jako Divadelní revue nepatří k časopisům, 

které by se věnovaly především vydávání recenzí a kritik. V přehledu oborových periodik 

o divadle by však Theatralia neměla dozajista chybět. Revue současného myšlení o divadelní 

kultuře vydává Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od roku 

2009.50 Časopis vychází dvakrát ročně ve dvojjazyčném vydání, kde dominuje buď český nebo 

anglický jazyk. Původně časopis vycházel jednou ročně v českém vydání a jednou ročně ve 

vydání anglickém. Každé vydání je zaměřeno na určité divadelně historické či teoretické téma. 

Redakce51 si klade za cíl věnovat se dosud neprobádaným oblastem zejména českého divadla. 

Jednotlivá témata jsou zpracována formou odborných studií, časopis publikuje také recenze na 

knihy a reportáže z divadelních událostí.52 

Poměrně dlouhý výčet odborných periodik i nových médií svědčí o tom, že oborová média 

referují pravidelně o dění na českých i zahraničních divadelních scénách. Čtenáři si mohou 

vybrat ze široké škály periodik od čtrnáctideníků, po měsíčníky, občasníky či ročenky. Další 

texty o divadle a informace o aktuálním dění nachází především na divadelních serverech nebo 

na blozích. Do oborových médií, na rozdíl od kulturních rubrik deníků, přispívá široká paleta 

divadelních kritiků všech věkových kategorií včetně začínajících recenzentů. Z množství 

                                                           

49 V roce 2018 redakci tvoří šéfredaktor Jan Petružela, Barbara Topolová a Martin Pšenička. Redakce spolupracuje s redakční 

radou, kterou tvoří David Drozd, Pavel Janoušek, Petra Ježková, Daniela Jobertová, Vladimír Just, Naděžda Lindovská, 

Štěpán Otčenášek a Jan Šotkovský.  

V roce 2018 sleduje Divadelní revue na Facebooku téměř 400 fanoušků. 

50 Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře [online]. In: [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/about 

51 V roce 2018 působí na pozici předsedkyně redakční rady Šárka Havlíčková Kysová, která spolupracuje s redakční radou, 

jejíž členové působí jak v České republice, tak v Německu, na Slovensku nebo v Kanadě. 

52 V roce 2018 sleduje Theatralia na Facebooku přes 160 uživatelů. 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/about
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redaktorů a externích přispěvatelů oborových médií lze proto snadno usoudit, že divadelní obce 

netrpí nedostatkem aktivních recenzentů včetně nejmladší generace, která s kritikou začíná 

během studií na vysokých školách. Otázkou proto zůstává, proč se tento široký výběr aktivních 

autorů nepromítá i do množství recenzentů, kteří o divadle referují v denících. 
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4. CELOSPOLEČENSKÁ MÉDIA   

Pryč jsou doby, kdy čtenáři deníků netrpělivě čekali na vydání divadelní recenze hned den po 

premiéře. Pokud si chce dnešní divák udržet podrobný přehled napříč celou divadelní scénou, 

musí číst především oborová média, která jsem popsala v předchozí kapitole. Proč se divadlo 

vytrácí ze stránek celospolečenských médií, se pokusím vysvětlit v následujících 

podkapitolách, kde popíši vlastnickou strukturu vybraných médií, která spolu s následky 

finanční krize z roku 2007 výrazně ovlivňuje podobu českého mediálního trhu i v roce 2018. 

  

4.1 Vlastnická struktura českých médií 

Výrazný vliv na stav české mediální scény mají následky finanční krize z roku 2007, které 

omezily investice do středoevropského regionu, na což vedení českých médií včas 

nezareagovala. Od té doby se také výrazně proměnila vlastnická struktura tuzemských médií, 

která postupně skoupili tuzemští podnikatelé nebo zahraniční společnosti. 

Rok po vypuknutí ekonomické krize, v roce 2008, koupil podnikatel a investor Zdeněk Bakala 

vydavatelství Economia, které vydává například deník Hospodářské noviny či týdeníky 

Ekonom a Respekt. Od roku 2016 vlastní padesátiprocentní podíl ve vydavatelství CN Invest, 

jež vydává například deníky Blesk a Aha! nebo týdeník Reflex, právník, podnikatel 

a spoluvlastník fotbalového klubu AC Sparta Praha Daniel Křetínský. Další podnikatel 

a někdejší spoluvlastník budějovického Pivovaru Samson, František Savov, vlastní 

vydavatelství Mladá fronta v čele s týdeníkem Euro. Vydavatelství Empresa Media, pod které 

patří například televize Barrandov nebo týdeníky Instinkt a Týden, vlastní podnikatel Jaromír 

Soukup spolu se soukromou čínskou společností CEFC China Energy. Atmosférou 

v mediálním světě nejvíce zatřáslo nové vlastnictví vydavatelství Mafra, které vydává například 

deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES, jež je od roku 2013 majetkem potravinářsko-

chemického kolosu Agrofert,53 který vlastnil podnikatel Andrej Babiš, dokud akcie společnosti 

v roce 2017 nevložil do svěřeneckých fondů.54   

  

                                                           

53 Andrej Babiš koupil Mafru. Ihned.cz [online]. [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-60141790-andrej-

babis-koupil-mafru 

54 Babiš vložil Agrofert do svěřeneckých fondů [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/babis-vlozil-

akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE 

https://byznys.ihned.cz/c1-60141790-andrej-babis-koupil-mafru
https://byznys.ihned.cz/c1-60141790-andrej-babis-koupil-mafru
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4.2 Krize tištěných médií 

Dostat se z permanentního tlaku a překonat tzv. krizi se česká média snaží od roku 2012 

především prostřednictvím investic do svých online serverů. Explozi informačních zdrojů na 

internetu však způsobilo, že čtenáři ztratili důvod za média platit, protože na internetu nalézají 

většinu článků zdarma. 55  I z tohoto důvodu tištěná média stále bojují s nízkými náklady. 

„Česká média zažívají nejkritičtější období historie od roku 1989 a nikdo neví, jak z toho ven. 

Země kontinuálně bohatne a média jdou opačným směrem,“ 56 prohlásil již v roce 2013 na 

konferenci Czech Internet Forum tehdejší komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo, 

podle kterého jsou základním problémem žurnalistiky stále více chybějící prostředky pro 

zpravodajský provoz. Tento stav platí beze změny i v roce 2018, a tak v tištěných vydáních 

nejen analyzovaných deníků vzrůstá tendence zařazovat stále větší množství inzerátů, které ale 

omezují rozsah redakčních článků. 

O nedostatku financí vypovídá také nedostatečný počet redaktorů napříč médii. Od sametové 

revoluce, respektive ekonomické krize 2007, řada deníků výrazně zúžila počty kmenových 

redaktorů, kteří ale musí odvést stejné množství práce.  „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,“57 

okomentovala náplň práce přetížených kulturních redaktorů kritička Hospodářských novin 

Marie Reslová během rozhovoru v únoru 2018. 

                                                           

55 V roce 2018 již některá česká média v čele s Hospodářskými novinami nabízí předplatné vybraných redakčních textů. 

Divadelní recenze jsou však přístupné zdarma. 

56 Jak dostat média z krize? A jsou v ní vůbec? Velká mediální debata ovládla CIF 2013 [online]. [cit. 2018-04-21]. Dostupné 

z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-dostat-media-z-krize-a-jsou-v-ni-vubec-velka-medialni-debata-ovladla-cif-2013/ 

57 Rozhovor s Marií Reslovou, Praha, 19. 2. 2018 (viz Příloha 6).  

 

http://ihned.cz/
http://ě.cz/
https://www.lupa.cz/clanky/jak-dostat-media-z-krize-a-jsou-v-ni-vubec-velka-medialni-debata-ovladla-cif-2013/
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Reforma redakcí i samotné novinářské praxe měla výrazný vliv na zhoršení kvality české 

žurnalistiky. Na její stále se zhoršující kvalitu poukázaly také tři průzkumy studentů58 katedry 

Nových médií Filozofické fakulty univerzity Karlovy z roku 2013, ze kterých vyplývá, že 

u zpráv na velkých zpravodajských serverech často chybí zdroj, nebo nejsou ověřeny z více 

zdrojů, recyklují se stále dokola či dochází k jejich umělé bulvarizaci. Z dalšího průzkumu 

studentů katedry Nových médií vyplynulo, že většina zpráv na českých internetových 

zpravodajských serverech přebírá zprávy České tiskové kanceláře (ČTK).59 Bez ní by dnes bylo 

zahraniční a domácí zpravodajství většiny zpravodajských serverů výrazně redukováno. 

Vzhledem k tomu, že se postupy v posledních pěti letech v médiích nezměnily, lze tato data 

považovat za aktuální i v roce 2018.  

Kromě restrukturalizace redakcí a nedostatku prostoru v tištěných médiích musí redaktoři 

bojovat s další výzvou. Čtenáři druhé dekády 21. století stojí především o senzace a každou 

vteřinu o nové aktualizované zprávy. I proto deníkům klesají náklady a klasický formát denně 

tištěných novin dávno přestal být nejaktuálnějším zdrojem informací, protože ho nahradilo 

online zpravodajství.  

V tomto ohledu proto nemůže klasická divadelní kritika obstát v tištěných médiích vedle zpráv 

z celého světa plných pohrom a kuriozit, které se snaží vyvolat ve čtenáři výrazné emoce tzv. 

na počkání. Kulturní rubriky napříč médii se proto plní spíše rozhovory se známými hereckými 

osobnostmi, případně pozvánkami na festivaly a přehlídky. Neméně podstatný vliv má také to, 

že většina čtenářů dává přednost před divadelními recenzemi krátkým glosám k hudebním 

koncertům nebo filmovým snímkům.  

  

                                                           

58 ŠLERKA, Josef. Kdo co od koho [online]. 24.10.2013 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: 

https://www.slideshare.net/josefslerka/kdo-co-od-koho 

59 Studenti tři dny ručně klasifikovali domácí a zahraniční zprávy na serverech: Novinky.cz, ihned.cz, iDNES.cz, Lidovky.cz, 

Tyden.cz, Ceskyrozhlas.cz, Ceskatelevize.cz, Blesk.cz. TN.nova.cz, Parlamentnilisty.cz. Převzaté zprávy tvořily základ pro 

50 až 100 % všech publikovaných zpráv v domácí a zahraniční sekci. Výjimkou byl jen iDNES.cz, který využívá širokou síť 

regionálních redakcí a Blesk.cz, který se alespoň částečně snaží vysílat redaktory na místa událostí. 

https://www.slideshare.net/josefslerka/kdo-co-od-koho
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5. DENÍKY  

V roce 2018 mají čeští čtenáři k dispozici až desítku deníků, které vycházejí každý všední den 

a nabízí články a komentáře k aktuálnímu dění, jež zahrnují zpravodajství z domácí scény, 

ekonomiky, politiky, zahraničí, sportu a také kultury. Kromě ekonomicky zaměřeného deníku 

E15 a Sportu se s rozdílnou periodicitou i formátem, dle zaměření na cílového čtenáře, objevuje 

divadlo ve všech zmíněných periodikách. Z jedenácti deníků,60 mezi které patří Mladá fronta 

DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Aha!, Blesk, Metro, Sport, Hospodářské noviny, 

Deník, E15 a Metro, vydávají pravidelnou kulturní rubriku s divadelními recenzemi jen čtyři 

z nich.  

Periodické vydávání textů, které hodnotí aktuální divadelní dění, lze najít v Mladé frontě 

DNES, Lidových novinách, Právu a Hospodářských novinách. Všechny deníky dodržují 

nepsané pravidlo a kulturu zařazují až ke konci vydání, obvykle před sportovní rubriku. Prostor, 

který deníky věnují kultuře včetně divadla se liší.61 V případě Mladé fronty DNES a Práva jsou 

deníkové recenze o divadle obvykle zkráceny, aby dosahovaly zhruba dvou tisíc znaků. Pokud 

jsou vydány online, jsou texty na serverech idnes.cz a Novinky.cz prodlouženy zhruba o jeden 

či dva odstavce. V průměru jsou recenze vydané na internetových serverech deníků delší zhruba 

o tři sta znaků. V případě Hospodářských a Lidových novin autoři publikují texty dlouhé až 

čtyři tisíce znaků, některé z nich jsou poté publikovány ve stejné délce i online na 

serverech ihned.cz a Lidovky.cz.  

  

                                                           

60 Čtenost deníků: Na čele stále Blesk, růst potvrdil Sport. Mediaguru.cz [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/2016/08/ctenost-deniku-na-cele-stale-blesk-rust-potvrdil-sport/ 

61 Nepravidelným glosám a recenzím o divadlu se věnují ještě další celospolečenská média, která ale nebudou v následujících 

kapitolách zahrnuta do analýzy. Jedná se o kulturní rubriku Aktuálně.cz, kam přispívá kromě Ester Žantovské také Saša 

Hrbotický, nebo pořady Mozaika a Reflexe: Divadlo! Českého rozhlasu Vltava, kde se k divadelním inscenacím vyjadřují 

například Vladimír Mikulka nebo Veronika Štefanová. Také Česká televize rozšířila informování o divadelním dění 

a recenze zveřejňuje například na webové mutaci pořadu artZÓNA, kam pod vedením Josefa Chuchmy přispívá například 

Ester Žantovská. 

http://ihned.cz/
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5.1 Mladá fronta DNES 

 

5.1.1 Historie a současnost 

Mladá fronta DNES patří mezi nejprodávanější české deníky, jejíž náklad tvoří průměrně 135 

tisíc výtisků denně.62 Deník vznikl revoltou skupiny redaktorů, kteří založili k jeho vydávání 

společnost M a F. a.s. v roce 1990, ta v roce 1991 vytvořila s firmou Socpresse společnost 

MaFra a.s., pod kterou Mladá fronta DNES přešla. Společnost od roku 1995 vlastnil německý 

regionální vydavatel RBDV (koncern Rheinisch-Bergische Druckerei-und 

Verlagsgesellschaft). Od roku 2013 je vydavatelství Mafra majetkem společnosti Agrofert.63 

Názvem deník navázal na list Mladá fronta, 64  jež vydával orgán Ústředního výboru 

Socialistického svazu mládeže před rokem 1989. Porevoluční deník Mladá fronta DNES si od 

listu Mladá fronta převzal i jeho redaktory a čtenářskou základnu.  

Vydavatelství Mafra vydává také internetový portál iDNES.cz, kde jsou zveřejňovány některé 

texty z tištěného deníku a naopak. Deník je vydáván denně s výjimkou neděle.65 Obsah deníku 

tvoří centrální redakce, která sídlí v Praze, a čtrnáct regionálních redakcí. Standardní součástí 

vydání jsou každý den rubriky Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, Kultura, Názory, 

Sport a regionální příloha příslušného kraje. Každý den poskytuje deník také tematické 

přílohy.66 

                                                           

62 Deníky v březnu prodaly o 7 % méně než před rokem [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/ 

63 Babiš vložil Agrofert do svěřeneckých fondů [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/babis-vlozil-

akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE 

64 Přidat slovo „dnes“ k titulu Mladá fronta navrhl v době privatizace svazáckého deníku tehdejší komentátor novin Martin 

Komárek. Pamětníci, kteří u majetkového převratu byli blízko, však hovoří o kolektivním nápadu. (Viz Mocný mediální dům 

zvrátil rozhodnutí, že se jeho noviny špatně jmenují [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/denik-

insider/mocny-medialni-dum-zvratil-rozhodnuti-ze-se-jeho-noviny-spatne-jmenuji/r~i:insider:article:4686/) 

65 V roce 2018 stojí výtisk Mladé fronty DNES 19 korun. 

66 Pravidelné tematické přílohy, které vychází v MF Dnes každý den: Ona DNES (pondělí), Auto DNES (úterý), Doma 

DNES (středa), Magazín DNES + TV (čtvrtek), Rodina DNES (pátek) a Víkend DNES (sobota). 

  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rheinisch-Bergische_Druckerei-_und_Verlagsgesellschaft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rheinisch-Bergische_Druckerei-_und_Verlagsgesellschaft
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/
https://zpravy.aktualne.cz/denik-insider/mocny-medialni-dum-zvratil-rozhodnuti-ze-se-jeho-noviny-spatne-jmenuji/r~i:insider:article:4686/
https://zpravy.aktualne.cz/denik-insider/mocny-medialni-dum-zvratil-rozhodnuti-ze-se-jeho-noviny-spatne-jmenuji/r~i:insider:article:4686/
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Mladá fronta DNES vydává zprávy o kultuře obvykle každý všední den. Sobotní vydání přináší 

víkendová příloha Scéna, která je doplněná také o zahraniční zajímavosti a zprávy ze 

společnosti. Klíč, dle kterého se texty věnované divadlu objevují v tištěném vydání MF Dnes, 

nelze rozluštit. Čtenáři deníku, kteří chtějí sledovat divadelní dění pravidelně, jsou proto 

odsouzeni ke každodenní koupi nebo k předplatnému. 

 

5.1.2 Redakce 

Rozdělení redaktorů kulturní rubriky dle základních okruhů v duchu literatury, divadla, hudby 

a výtvarného umění je vzhledem k požadované erudovanosti a dlouhodobému přehledu v oboru 

nutné a běžné téměř ve všech redakcích deníků. Zatímco ale jiné deníky, konkrétně například 

Lidové noviny, kulturní redakce rozšiřují ještě o řadu externích redaktorů, MF Dnes vyznává 

politiku tzv. redaktorských autorit. Namísto rozšíření spolupráce i mimo redakční tým 

například o elévy, regionální přispěvatele nebo erudované pedagogy,67 kteří by občasnými 

příspěvky pomohli zvýšit odbornost celé rubriky, si MF Dnes raději volí strategii spolupráce 

pouze s kmenovými redaktory. „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,“ 68 okomentoval absenci spolupráce s externími redaktory Tomáš Šťástka během 

rozhovoru v únoru 2018, kdy jsme hovořili o náplni práce divadelního redaktora v MF Dnes.  

Vzhledem k tomu, že v jiných redakcích MF Dnes je spolupráce s externisty pevně zakořeněná, 

například regionální redakce pravidelně spolupracují s tzv. elévy69 i externími redaktory, je 

zarážející, že vedoucí rubriky Mirka Spáčilová v oblasti divadla s externími přispěvateli 

nespolupracuje.  

Jak jsem již naznačila, vedení deníku sází na populární jména kmenových redaktorů. Mezi 

nejvýraznější porevoluční kulturní novinářky patří tamější filmová kritička a vedoucí kulturní 

                                                           

67 V případě divadla spolupracují například Lidové noviny s profesorem Janem Císařem z DAMU, do roku 2017 přispíval 

pravidelně také profesor Vladimír Just z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (jeho glosy lze číst na blogu na serveru 

Aktuálně.cz, který spadá pod vydavatelství Economia). 

68 Rozhovor s Tomášem Šťástkou, Praha, 21. 2. 2018 (viz Příloha 1). 

69 Elév = žák, odchovanec 
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rubriky Mirka Spáčilová, 70  která se díky velmi svéráznému hodnocení filmových snímků 

proslavila i u široké veřejnosti. Divadelní recenzent deníku Tomáš Šťástka se sice u čtenářů 

prozatím neproslavil tak výrazně jako Mirka Spáčilová, patří však k nejplodnějším autorům 

divadelních recenzí v denním tisku.  

 

5.1.3 Recenze Tomáše Šťástky 

Tomáš Šťástka pracuje pro redakce iDNES.cz a MF Dnes od roku 2010, včetně půlroční pauzy, 

kterou strávil v Centru zpravodajství v Českém rozhlase. V MF Dnes nejdříve pracoval jako 

editor všeobecného zpravodajství a redaktor zpravodajství zahraničního. Poté přešel do kulturní 

redakce, kde pracuje pod vedením filmové kritičky Mirky Spáčilové. 

Tomáš Šťástka (1984) je nejmladším divadelním recenzentem v kulturních redakcích deníků. 

Od jeho kolegů ho z konkurenčních celospolečenských tiskovin mnohdy dělí jedna, někdy i dvě 

dekády. Šťástka začínal s vysokoškolským studiem Kulturní historie na Jihočeské univerzitě 

v Českých Budějovicích, nakonec vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor 

kulturologie, který dostudoval v roce 2010.  

Permanentní tlak, který je vyvíjen na redaktory, se od roku 2007 neúměrně zesílil ve všech 

tuzemských redakcích. Na tento jev výrazně doplácí také redaktoři kulturních rubrik, které 

pravidelně nespolupracují s externisty včetně MF Dnes. Jako kmenový redaktor musí Šťástka 

psát kromě recenzí také rozhovory s tvůrci, reportáže, pozvánky na představení či aktuality, 

případně také zastupovat kolegy z redakce, kteří se věnují jiným oblastem kultury. Současně 

píše na iDNES.cz, do kulturní rubriky MF Dnes a do víkendové přílohy Scéna. Jak jsem již 

naznačila, hlavním důvodem, proč se Šťástka zaměřuje jen na pražské scény, je vysoké 

pracovní vytížení kmenových redaktorů, kteří musí být navíc kvůli aktuálnímu dění v redakci 

každý den.  „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 

                                                           

70 Mirka Spáčilová je česká televizní a filmová kritička. Již během studií na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy 

přispívala do Svobodného slova, kam po absolutoriu nastoupila do oddělení kultury. Věnovala se televizní, divadelní 

a filmové kritice. Po listopadu 1989 přešla do obnovených Lidových novin a odtud po několika letech do MF DNES.  

Ve vydavatelství Mafra vede společnou kulturní rubriku deníku MF Dnes a serveru iDNES.cz.  
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web. Protože pocházím z Českých Budějovic, snažím se příležitostně mapovat alespoň jihočeské 

inscenace,“71 vysvětlil v rozhovoru v únoru 2018 Šťástka.  

Divadelní recenze Tomáš Šťástka publikuje v analyzovaném období zhruba jednou týdně, před 

rokem 2017 vydával každý týden i dvě či tři recenze. Kvůli večerní uzávěrce, která v denících 

probíhá v době, kdy divadelní inscenace začínají, deníky nemohou zařadit recenze do vydání, 

které se prodává ráno po premiéře. Proto v případě důležitých premiér například inscenací 

v Národním divadle, které se konají ve čtvrtek, zveřejňuje Šťástka již v pátek na iDNES.cz 

komentář s podtitulem První dojmy. Samotná recenze v tisku obvykle vychází až v pondělí. 

Přestože v denících již není vyžadováno zveřejňovat recenze druhý den po premiéře, příliš času 

k hodnocení nové inscenace mu kvůli ostatním povinnostem v redakci nezbývá. „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.“72  

Inscenace k recenzování si Šťástka vybírá sám, poslední slovo má ale vedoucí rubriky Mirka 

Spáčilová. „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, do kdy 

můžeme dodat recenzi či rozhovor.“73 Recenzent MF DNES má ve výběru v podstatě volnou 

ruku, musí ale zhodnotit, jaké inscenace čtenáře zajímají a které z nich budou mít také 

celorepublikový přesah. Kdyby se soustředil pouze na jeden segment divadla či zcela 

vynechával nějakou významnější scénu, editoři74 by se podle Šťástky ihned ozvali.  

 

Přestože se jedná o jednoho z nejaktivnějších recenzentů v denním tisku, v MF Dnes se 

v průběhu analyzovaného období (říjen a listopad 2016) objevily téměř bez výjimky recenze 

                                                           

71 Rozhovor s Tomášem Šťástkou, Praha, 21. 2. 2018 (viz Příloha 1). 

72 Tamtéž. 

73 Tamtéž. 

74 Editoři MF Dnes do textů Tomáše Šťástky ale příliš nezasahují, většinou se jedná spíše o stylistické či gramatické drobnosti.  
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ale jen o pražských inscenacích.75 Tomáš Šťástka absenci mimopražských inscenací omlouvá 

názorem, že v hlavním městě jsou většinou nejsledovanější divadla.76 Ačkoliv nezbývá než 

souhlasit, že v Praze opravdu sídlí většina z nejznámějších divadel, nelze si nevšimnout, že se 

kvalitní inscenace konají i v divadlech mimopražských, která nutně nemusí představovat jen 

malé scény. O tom, že se nejlepší inscenace posledních let nehrají pouze v Praze, svědčí také 

výsledky divadelních ocenění jako jsou Ceny divadelní kritiky (do roku 2014 Cena Alfreda 

Radoka) nebo Ceny Thálie. 

 

Významné pražské premiéry však MF Dnes neopomíjí. V případě, že Šťástka nemá v plánu 

vydat po důležité premiéře recenzi, snaží se upozornit na významné inscenace alespoň 

prostřednictvím rozhovoru s tvůrci, článku nebo pozvánky. Informace o důležitých 

regionálních inscenacích lze ale většinou najít jen v příslušných regionálních přílohách, o těch 

nejvýznamnějších inscenacích z regionů Šťástka informuje alespoň prostřednictvím rubriky 

Čekárna, která vychází ve víkendové příloze Scéna.  

 

V MF Dnes patří kultuře většinou jedna strana, kterou většinou zkracují inzeráty. „Míváme 

běžně jen jednu stránku, takže se tam vždy musí nějak poskládat všechny obory, navíc nám 

někdy kus prostoru ubere inzerce.“77 Co se nevejde do tištěného vydání, to kulturní redakce 

zveřejňuje online na iDNES.cz. Recenze v tištěném vydání a na iDNES.cz se kromě délky nijak 

neliší. Ta je závislá na inzerci a na tom, jak je strana rozdělena mezi jednotlivé segmenty 

kultury. Delší rozsah mívá Šťástka k dispozici v případě, že připravuje recenzi na očekávanou 

premiéru. „Většinou dostávám více prostoru například v případě premiér muzikálů nebo 

premiéry na nějaké populární či hodně sledované scéně (Dejvické divadlo, Národní divadlo 

apod.).“78 O přiděleném prostoru v rámci kulturní strany rozhoduje vedoucí kultury a editor. 

V rámci kultury získávají v MF Dnes nejvíce prostoru většinou filmové recenze. Z kulturního 

dění jsou nejpopulárnější. Důkazem toho je také postoj editorů, kteří na nové texty o filmu často 

                                                           

75 V průběhu října a listopadu 2016 vydal Šťástka recenze o více než patnácti inscenacích z různých divadel. Jednalo se 

například o Divadlo Palace, Divadlo v Celetné, Švandovo divadlo, Divadlo ABC, Hudební divadlo Karlín a Divadlo Na 

Fidlovačce, Studio hrdinů, Vila Štvanice, Strašnické divadlo, Činoherní klub a také Národní divadlo.  

76  Rozhovor s Tomášem Šťástkou, Praha, 21. 2. 2018 (viz Příloha 1). 

77 Op cit. 

78 Op cit. 
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upozorňují již na hlavní straně severu iDNES.cz. Divadlo se na hlavní stranu webu téměř 

nedostane.  

 

Čtenář si z četby Šťástkových recenzí sice odnáší důležité informace typu, o jakou inscenaci se 

jedná, z jakého divadla, a kdo ji nazkoušel, tyto základní údaje jsou ale vždy zmíněny také 

v doplňujícím „boxu“ vedle recenze. V textech však Šťástka bojuje především 

s nedostatečným, případně dokonce chybějícím, popisem nejdůležitějších složek, které se 

podílely na vzniku inscenace. Recenzím mnohdy chybí především konkrétní popisy hereckých 

výkonů i přístupu režiséra.  

 

„Kolaps je originální kus, jenž by unesl výraznější režisérské škrty, ovšem už jenom pro práci 

na scéně, autorův jazyk a hlavně herecké výkony (Proč si Neškudly dosud nevšimla nějaká 

větší scéna?), má co nabídnout.“79 

 

„Už popis těchto tří rolí dává najevo, že se v Divadle Palace hraje hodně přímočaře a hodně 

na efekt. Základní děj setkání Kamila (Martin Pechlát) a Květy (Sandra Černodrinská) na 

inzerát tak působí jen jako rozbuška pro sérii více či méně zábavných situací.“80 

 

Ze Šťástkových recenzí se čtenář také často nedozví více o hudbě, dramaturgii nebo scénografii. 

Tu v nejdetailnějších případech odbývá zběžným popisem. Při popisu děje si také často pomáhá 

jednoduchým vyjmenováváním jednání na jevišti. 

 

„Mladík Nikolas Tausik shání ubytování u místní šlechtičny, fotograf Andáš Kakukk by 

rád vyfotil snad všechny dívky z okolních Lužních hor, manžel švadleny má více 

                                                           

79 ŠŤÁSTKA, Tomáš. RECENZE: Křesťanský sebevražedný atentátník má s Konvičkou jasno. Kultura.zpravy.idnes.cz 

[online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/kolaps-recenze-01z-

/divadlo.aspx?c=A160930_095710_divadlo_ts 

80 ŠŤÁSTKA, Tomáš RECENZE: Hybnerová má vycpaný zadek, Etzler ukazuje upnuté slipy. Kultura.zpravy.idnes.cz 

[online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/terapie-recenze-0jc-

/divadlo.aspx?c=A161005_142625_filmvideo_ts 
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podivných zálib, než je to děsivé nakládání hadů do sklenic.“81 

 

„Na prázdném jevišti stojí urna s popelem. Tři herečky postávají u kraje a debatují, 

zda by nebylo vhodné ji postavit na stůl, podsunout pod ni nějaký ubrus či alespoň 

papírový kapesník.“82 

 

Recenzent MF Dnes inscenace nejčastěji hodnotí v rozmezí od padesáti do sedmdesáti procent. 

Vzhledem k tomu, že ambicí celostátního deníku není informovat o veškerém dění napříč 

divadelní scénou, ale spíše upozornit na výjimečná představení, je hodnocení v takovém 

rozsahu očekávané. 

 

Tomáš Šťástka své texty o divadelních inscenacích za recenze nepovažuje, protože si je vědom, 

že nesplňují parametry zmíněného žurnalistického žánru. Protože je ale jeho komentář 

k inscenaci doplněný procentuálním hodnocením, označují je editoři MF Dnes automaticky 

jako recenze.83 Čtenář však tento postoj autora nezná, a tak ve chvíli, kdy je text takto označen, 

očekává i v neodborném médiu, že bude žurnalistický formát recenze autorem dodržen.  

 

Šťástka je nejmladším divadelním recenzentem ve vybraných denících. Snaží se o mapování 

divadelních scén od kamenných po alternativní. To se bohužel týká jen pražských inscenací, 

kvůli časově náročné práci kmenového redaktora za mimo pražskými inscenacemi pravidelně 

nevyráží. Přesto se mu daří čtenáře MF Dnes informovat o divadle téměř každý týden, a tak 

patří zároveň mezi nejaktivnější recenzenty. Jeho texty se však více než recenzím podobají 

komentářům či recenzní glosám. 

  

                                                           

81 ŠŤÁSTKA, Tomáš. Divák v prázdném domě potká tajemnou postavu s jelení hlavou. Mladá fronta DNES. 2016, (21.10.). 

82 ŠŤÁSTKA, Tomáš. Žilková s Uhlířovou se špičkují na prázdném jevišti. Mladá fronta DNES. 2016, (12.11.). 

83 Rozhovor s Tomášem Šťástkou, Praha, 21. 2. 2018 (viz Příloha 1). 
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5.2 Lidové noviny 

 

5.2.1 Historie a současnost 

Nejstarší dosud vycházející český deník Lidové noviny byl založen na popud novináře 

a politika Adolfa Stránského v roce 1893 v Brně.84 Noviny vznikly spojením olomouckého 

časopisu Pozor a brněnských Moravských listů. Do 2. světové války byly Lidové noviny 

považovány za velmi prestižní periodikum a v meziválečném období se dokonce staly jedním 

ze symbolů československé demokracie.85 Po komunistickém převratu bylo jejich vydávání 

zastaveno, znovu začaly vycházet ilegálně až v roce 1987, o tři roky později již vycházely 

v souladu se zákonem. Do roku 2013 patřil deník do koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei-

und Verlagsgesellschaft vydavatele deníku Rheinische Post, který v České republice vydával 

také deník Mladá fronta DNES. Od roku 2013 oba deníky patří v rámci vydavatelství Mafra 

společnosti Agrofert.86  

I přes původní tendenci nového vlastníka sloučit některé redakce kulturní rubriky Mladé fronty 

DNES a Lidových novin pokračují nadále odděleně a texty nesdílí. Náklad Lidových novin 

tvoří zhruba 37 tisíc výtisků denně.87 Redakce sídlí v Praze a na rozdíl od Mladé fronty DNES 

nebo Práva neprovozuje žádné regionální redakce. Celostátní vydání vychází každý den kromě 

neděle.88 Nejstarší dosud vycházející český deník se dlouhodobě profiluje jako médium, které 

má tradici ve spolupráci s předními odborníky, kteří v roli externích přispěvatelů komentují 

především dění v zahraničí, politice a kultuře. Zpravodajská část deníku obsahuje každý den 

rubriky Domov, Svět, Kultura, Názory, Ekonomika a Sport.89 

                                                           

 

85 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993: Vydáno k 100. výročí vzniku Lidových novin; Stoletá kapitola z dějin 

české žurnalistiky, kultury a politiky. 1993, 5 s.  

86 Babiš vložil Agrofert do svěřeneckých fondů [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/babis-vlozil-

akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE 

87 Deníky v březnu prodaly o 7 % méně než před rokem [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/ 

88 V roce 2018 stojí výtisk Lidových novin 18 Kč. 

89 V pracovní dny Lidové noviny vydávají rubriku 24 hodin, která na poslední straně přináší výběr nejzajímavějších událostí 

předchozího dne. Titulní a poslední strana umožňují čtenářům rychlý přehled dříve, než se pustí do náročnějších textů uvnitř 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rheinisch-Bergische_Druckerei-_und_Verlagsgesellschaft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rheinisch-Bergische_Druckerei-_und_Verlagsgesellschaft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rheinische_Post
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%2525C3%2525A1_fronta_DNES
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/
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5.2.1 Redakce  

Lidové noviny patří spolu s Hospodářskými novinami k deníkům, které mají v případě divadla 

nejrozsáhlejší síť recenzentů.  „Mou prioritou je i pluralita názorů, pročež na činohru využívám 

externisty, renomované kritiky,“90 vysvětlila důvody k dlouhodobé spolupráci s uznávanými 

odborníky vedoucí rubriky Jana Machalická v dotazníku v březnu 2018. Kromě Machalické91 

v analyzovaném období publikoval recenze v Lidových novinách například uznávaný pedagog 

DAMU Jan Císař92 nebo kritici Jan Kerbr93, Martin J. Švejda94 a Luboš Mareček95, jenž píše 

do Lidových novin zejména o brněnských inscenacích. Lidové noviny, například ve srovnání 

                                                           

listu. Další netradiční rubrikou jsou například Pozitivní zprávy, které se věnují nadacím a dalším společensky prospěšným 

aktivitám firem a jednotlivců. Deník obsahuje také TV program a informace o počasí. Lidové noviny vydávají také magazíny: 

Pátek (vychází každý pátek), Esprit (každou první středu v měsíci) a Index (každé první pondělí v měsíci).  

90 Dotazník Jany Machalické, 5. 3. 2018 (viz Příloha 2). 

91 V analyzovaném období Machalická sepsala kritiky na inscenace Miluji tě jak po smrti Experimentálního prostoru NoD, 

Liduschku (Baarovou) Divadla J. K. Tyla Plzeň, Její pastorkyni Divadla na Vinohradech nebo na Urnu na prázdném jevišti 

Činoherního klubu. Na rozdíl od kritik svých kolegů jsou její texty častěji ke čtení i online na webu Lidových novin, kde je 

editoři publikují obvykle několik dní po tištěném vydání.  

92 Pravidelně do Lidových novin přispívá také pedagog z DAMU Jan Císař. V listopadu 2016 analyzoval inscenaci Dotkni se 

vesmíru a pokračuj z Nové scény Národního divadla v Praze a sepsal netradiční „dvojrecenzi“ na inscenací Tajemná záře nad 

vilou z Vily Štvanice a Dona Juana Divadla pod Palmovkou. Uznávaný teatrolog vystudoval divadelní vědu na DAMU, poté 

zde pokračoval jako aspirant se zaměřením na dějiny českého a slovenského divadla. Pracoval například v časopisu Divadlo, 

poté se stal šéfredaktorem časopisu Divadelní noviny. Pravidelně vydává studie o dramaturgii, teorii divadla a dějinách 

českého divadla. Zabývá se také teorií a kritikou loutkového divadla. (Viz Jan Císař. Damu.cz [online]. [cit. 2018-05-01]. 

Dostupné z: https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-teorie-a-kritiky/pedagogove/jan-cisar-profesor-ph-dr-csc) 

93  V analyzovaném období Jan Kerbr recenzoval inscenace Absolvent divadla F. X. Šaldy, Závislosti navzdory ze Švandova 

divadla, Past na myši z Městského divadla v Mostě a Cestu do středu Země z plzeňského Divadla Alfa. 

94 Martin J. Švejda v analyzovaném období publikoval jednu recenzi na inscenaci Je to tu pražského Švandova divadla.  

95 Luboš Mareček sepsal v období říjen a listopad 2016 celkem čtyři recenze včetně textu o inscenaci Kabaret u vrtaného 

kolena aneb Rozbijte prasátka, přátelé! z brněnského Buranteatru, o Kouzelném vrchu z brněnské Reduty, o Srpnu v zemi 

indiánů z Městského divadla Zlín nebo o Franku V. Městského divadla Brno. 

 

https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-teorie-a-kritiky/pedagogove/jan-cisar-profesor-ph-dr-csc


 

34 

 

s MF DNES, 96  reflektují častěji také další žánry jako je opera, kterou recenzuje Helena 

Havlíková,97 nebo méně často balet, jež má na starosti Lucie Dercsényiová.  

Přestože měla kulturní redakce Lidových novin mezi kritiky vždy respekt, někteří zde přestali 

po odkoupení vydavatelství Mafra Andrejem Babišem působit. V roce 2015 kvůli změně 

majitele vydavatelství přestal s Lidovými novinami spolupracovat například Vladimír Mikulka. 

„Protože už nechci psát do novin, které si koupil člověk, o kterém si myslím, že je to nebezpečný 

darebák a především majitel odpudivého politického spolku,“98 komentoval konec spolupráce 

Mikulka ve článku Proč už nebudu psát do Lidových novin. V únoru v roce 2018 jej následoval 

po téměř třiceti letech nepravidelné spolupráce také divadelní a mediální kritik Vladimír Just, 

který působí také jako pedagog na divadelní vědě Univerzity Karlovy.99 Jako vedoucí rubriky 

ale Jana Machalická prohlásila, že nové vedení nemá na kulturní rubriku výrazný vliv. 

„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.“100 

Prostřednictvím spolupráce s externími přispěvateli, které jsem zmínila na začátku podkapitoly 

o Lidových novinách, se Jana Machalická snaží reflektovat divadlo po celé republice. Na rozdíl 

například od MF Dnes se pod jejím vedením Lidové noviny většinou vyhýbají také bulvárním 

a komerčním inscenacím. „Jde mi o reprezentativní záběr českého činoherního divadla, reflexi 

                                                           

96 Hudebnímu divadlu se v MF Dnes věnuje Věra Drápalová, recenze věnující se opeře se však v MF Dnes objevují velmi 

zřídka.  

97 V analyzovaném období najdeme na portálu lidovky.cz kromě kratičkých glos v rámci seriálu Operní panorama Heleny 

Havlíkové také kritik této operní kritčky na Orffovu Chytračku / Měsíc z Národního divadla v Praze. Havlíková v minulosti 

působila jako dramaturgyně v opeře Národního divadla a jako ředitelka nebo konzultantka řady hudebních festivalů. Je 

absolventkou divadelní a hudební vědy na Filozofické fakultně Univerzity Karlovy. (Viz Životopis Heleny Havlíkové 

(Příloha 8)) 

98 MIKULKA, Vladimír. Mikulka: Proč už nebudu psát do Lidových novin. [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://nadivadlo.blogspot.cz/2015/03/mikulka-proc-uz-nebudu-psat-do-lidovych.html 

99 JUST, Vladimír. Adié Lidovky! [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-

just.php?itemid=31026 

100 Dotazník Jany Machalické, 5. 3. 2018 (viz Příloha 2). 

 

http://nadivadlo.blogspot.cz/2015/03/mikulka-proc-uz-nebudu-psat-do-lidovych.html
http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-just.php?itemid=31026
http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-just.php?itemid=31026
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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.“101 

5.2.2 Recenze Jany Machalické 

Vedoucí rubriky Jana Machalická pracuje v Lidových novinách více než dvacet let. Do 

Lidových novin přišla v polovině devadesátých let z Divadelního ústavu, poté odešla do 

Divadla Labyrint. Do kulturní rubriky Lidových novin se vrátila v roce 1999.  

Ve srovnání se všemi analyzovanými deníky věnují Lidové noviny kultuře nejvíce prostoru. 

Divadelní recenze v Lidových novinách bývají až dvakrát delší než v MF DNES a Právu. 

Vybrané divadelní recenze se po vydání v tištěném vydání Lidových novin objevují i na 

přidruženém serveru Lidovky.cz. Protože jsou kulturní redakce Lidových novin a Lidovky.cz 

odděleny, nemá Jana Machalická ani jako vedoucí rubriky v tištěných Lidových novinách na 

výběr, kdy a jaké texty si editoři vyberou pro vydání online.102 V případě potřeby vyzývavějšího 

titulku pro online vydání editoři s Machalickou konzultují, jak titulek atraktivně upravit. 

Divadelní recenze vydávají obvykle několik dní po vydání v tisku. Recenze jsou poté doplněny 

ilustračními fotografiemi, které má redakce obvykle ve vysoké kvalitě přímo z tiskových 

oddělení divadel. 

Jako vedoucí rubriky připravuje kromě recenzí činoherních inscenací ale také články 

o kulturním dění, rozhovory a komentáře.  Vzhledem k pracovní vytíženosti se stejně jako 

většina ostatních recenzentů však z Prahy za divadlem nedostane. Tuto nesnáz se snaží vyřešit 

alespoň účastí na divadelních festivalech a návštěvami inscenací hostujících divadel. „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.“103 

Recenze Jany Machalické nedosahují takové odbornosti jako například texty o divadle 

pedagoga DAMU Jana Císaře. Machalická však formát recenze dodržuje a snaží se plně využít 

                                                           

101 Tamtéž. 

102 Tamtéž. 

103 Tamtéž. 
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prostor, který je v porovnání s ostatními analyzovanými deníky kromě Hospodářských novin 

pro texty o divadle neobvykle rozsáhlý.  Namísto odborných znalostí nabízí čtenáři jasný, ač 

někdy až provokativní názor. Za ten sice bývá čas od času kritizována, na druhou stranu pro 

vedoucí kultury v Lidových novinách je již ostrý jazyk typický. 

„Náměty původních českých muzikálů posledních let, to je vesměs bída a utrpení, od přešívek 

známých literárních a filmových děl až k opusům složeným z hitů příslušného interpreta s 

nesmyslně seštrikovaným dějem. Tvůrci těchto paskvilů ani nepředstírají, že je zajímá 

výpověď nebo téma, jejich ambice je pouze plný sál a výdělek. V tomto kontextu představuje 

plzeňská Liduschka skutečnou rehabilitaci naší původní muzikálové tvorby.“104 

„Při pohledu na nastudování hry Martina Čičváka Urna na prázdném jevišti člověka napadá, 

že v Činoherním klubu dost marnotratně zacházejí s herečkami. To, co Lenka Skopalová, 

Veronika Žilková a Ivana Uhlířová dokážou společně vykutat z takové textové řidiny, je 

obdivuhodné.“105 

Jako vedoucí rubriky Jana Machalická nemůže publikovat recenze každý týden. Její rolí je 

kromě publikování recenzí, ale také dalších textů, zodpovídat za celkovou úroveň kulturní 

rubriky v Lidových novinách. Protože si je vědoma omezených kvalit kmenových redaktorů ve 

srovnání s odborníky z oboru, snaží se úroveň recenzí v Lidových novinách zkvalitňovat 

prostřednictvím dlouhodobé spolupráce si širokou škálou externích redaktorů včetně 

vysokoškolských pedagogů. V Lidových novinách lze proto podobně jako v Hospodářských 

novin najít čtivé recenze i kratší odbornější kritiky. 

 

  

                                                           

104 MACHALICKÁ, Jana. Náměty původních českých muzikálů. Lidové noviny. 2016, (30.11.). 

105 MACHALICKÁ, Jana. Tři herečky, režisérova urna a velké nic. Lidové noviny. 2016, (10.11.). 
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5.3 Právo 

 

5.3.1 Historie a současnost 

Deník Právo vychází od roku 1990 a navazuje na deník vydávaný komunistickou stranou pod 

názvem Rudé právo. I po tzv. sametové revoluci zůstal levicově orientovaným deníkem. Stejně 

jako ostatní analyzované deníky, vychází každý den kromě neděle.106 Právo vede šéfredaktor 

Zdeněk Porybný, který zde působil jako zástupce šéfredaktora již za éry Rudého práva. Porybný 

je většinový vlastník vydavatelství Borgis, jež deník vydává, a zároveň nejdéle sloužící 

šéfredaktor v porevoluční éře.  

Šéfredaktor Práva nepatří na rozdíl od ostatních majitelů českých médií mezi miliardáře, třetinu 

akcií vydavatelství navíc vlastní majitel Seznamu Ivo Lukačovič. Porybný přesto patří mezi 

významné mediální hráče díky ziskům z největšího českého zpravodajského portálu 

Novinky,107 na jehož tvorbě se Právo s portálem Seznam.cz podílí. Centrální redakce deníku 

Právo i redakce serveru Novinky.cz sídlí v Praze. Deník Právo108 má náklad 77 tisíc výtisků 

denně.109 

 

5.3.2 Redakce 

Kulturní rubrika v Právu, kterou vede hudební publicista Jaroslav Špulák, publikuje divadelní 

recenze pravidelně, téměř každý týden. Některé recenze deník zveřejňuje i online na serveru 

                                                           

106 Právo vychází téměř každý den s jinou přílohou: Styl pro ženy (úterý), Dům & Bydlení (středa), Víkend (pátek), Magazín 

Právo + TV (sobota).  

107 Kdo může utvářet veřejné mínění v Česku [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/kdo-

muze-utvaret-verejne-mineni-v-cesku/ 

108 Deníky v březnu prodaly o 7 % méně než před rokem [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/ 

109 V roce 2018 stojí výtisk Práva 18 korun. 

 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/
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Novinky.cz. V psaní recenzí se střídají Jiří P. Kříž110  a Radmila Hrdinová.111  Ta pracuje 

v Právu jako divadelní a hudební recenzentka, z pozice stálé členky redakce však do kulturní 

rubriky přispívá i jinými texty.  V analyzovaném období se jednalo nejčastěji o pozvánky 

a reportáže z kulturních akcí. Často vydává také rozhovory s předními osobnostmi kulturního 

světa. Vzhledem k množství ostatních textů nerecenzuje tak často jako její kolega Jiří P. Kříž. 

 

5.3.4 Recenze Jiřího P. Kříže 

Jiří P. Kříž je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 112  kde následně 

postgraduálně vystudoval divadelní kritiku. V Právu působí od roku 1996. Předtím pracoval 

v Lidových novinách jako filmový a divadelní kritik i politický komentátor, vedoucí redaktor 

brněnské redakce, působil také krátce v Prostoru a MF Dnes. V letech 1989 až 1993 zastával 

roli šéfredaktora ROK – Revue otevřené kultury.   

Kříž patří spolu s Tomášem Šťástkou k nejaktivnějším recenzentům z celostátních deníků.113 

Měsíčně hodnotí průměrně deset až dvacet představení. Na divadle ho zajímá téměř vše od 

premiér, aktuálních témat, politických výpovědi, děl významných osobností nebo odkazů 

divadelních avantgard.114  

                                                           

110 Jiří P. Kříž v období od října do listopadu 2016 stačil napsat o inscenacích z Naivního divadla, Divadla Bez zábradlí, 

HaDivadla, Slováckého divadla, Činoherního studia, Městského divadla Zlín, Divadla Husa na provázku, plzeňského Divadla 

Alfa, Klicperova divadla, Divadla F. X. Šaldy, Jihočeského divadla, Slezského divadla Opava, Národního divadla Brno, 

Divadla J. K. Tyla nebo z Divadla v Řeznické.  

111 V průběhu října a listopadu 2016 Hrdinová hodnotila inscenace z Národního divadla v Praze Pýcha a Předsudek, Dotkni 

se vesmíru a Chytračka / Měsíc a muzikál Bonnie & Clyde z karlínského divadla. Věnovala se také opeře Noemova potopa 

v Národním divadle v Praze. Radmila Hrdinová vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy divadelní i hudební 

vědu, učí na DAMU na katedře teorie a kritiky. (Viz Radmila Hrdinová. Damu.cz [online]. [cit. 2016-12-31]. Dostupné z: 

https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-teorie-a-kritiky/pedagogove/phdr-radmila-hrdinova) 

112 Jiří P. Kříž. Linkedin.com [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/ 

 

114 Dotazník Jiřího P. Kříže, 24. 2. 2018 (viz Příloha 5). 
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Na rozdíl od svých kolegů, zejména Tomáše Šťástky, představení mnohdy nehodnotí jen 

průměrně a nebojí se ocenit i 90 procenty.115 Za novými inscenacemi se často vydává napříč 

republikou, a tak se jeho texty často objevují také v regionálních vydáních deníku. Na portálu 

Novinky.cz lze najít ale jen Křížovy texty, které byly vydány celostátně. „Recenzní glosy, které 

nevycházejí v celostátním vydání v kulturní rubrice Práva, nevycházejí na Novinkách.“116  

Stejně jako u Šťástky i Křížovi editoři označují texty jako recenze. Recenzent Práva je však 

považuje za recenzní glosy. 117  V textech se často soustředí na kontext vzniku inscenace 

a nezbývá mu proto prostor, aby dostatečně popsal danou inscenaci. Přístup režiséra, 

dramaturga či scénografa v textu obvykle téměř chybí. V případě hereckých výkonů, se stejně 

jako Šťástka, spokojí jen s náznaky, které však pro čtenáře nejsou dostatečně konkrétní. 

„Ten zápas herecky lépe zvládá mnohovrstevnatější Táborský v roli Otce Farleyho. Však také 

bouřliváctví Dolsona, které se obrací v odvahu sloužit pravdě, míří nejprve na Farleyho 

zplanění. Filip Cíl je v jeho protivníku Dolsonovi šedivější, nepřesvědčivější.“118 

Křížův oblíbený způsob, jak začít recenzi, je využití negace hned na začátku textu, mnohdy se 

jedná o velmi podobné popisy. 

„Nemohlo si Divadlo v Řeznické nadělit k pětatřicátinám dárek lepší než českou premiéru 

Odvolání Billa C. Davise v překladu Alexandra Jerieho. Hru ještě o rok starší než ta pražská 

scéna a úspěšnou na Broadwayi tak, že ji autor o čtyři roky později přenesl jako Kazatele a 

žáka na filmové plátno. Otce Tima Farleyho v něm hrál Jack Lemmon.“119 

                                                           

115 V analyzovaném období dosáhla 90 procent například inscenace hry Vítězný únor v Klicperově divadle nebo muzikál 

Liduschka (Baarová) na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. 

116 Tamtéž. 

117 Dotazník Jiřího P. Kříže, 24. 2. 2018 (viz Příloha 5). 

118  KŘÍŽ, Jiří P. RECENZE: V pravdě a lásce proti pohodlí moci. Novinky.cz [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:  

https://www.novinky.cz/kultura/421927-recenze-v-pravde-a-lasce-proti-pohodli-moci.html 

119 KŘÍŽ, Jiří P. RECENZE: V pravdě a lásce proti pohodlí moci. Novinky.cz [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:  

https://www.novinky.cz/kultura/421927-recenze-v-pravde-a-lasce-proti-pohodli-moci.html 
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„Pro světovou premiéru hry Vítězný únor Pavla Kohouta v režii Břetislava Rychlíka nemohli 

si autoři přát kulisu lepší než bývalé hradecké Divadlo Vítězného února, dnes Klicperovo 

divadlo.“120 

Recenze Jiří P. Kříž příležitostně doplňuje vlastními fotografiemi z inscenací, které ale nemají 

příliš vysokou kvalitu především ve srovnání s fotografiemi, jež poskytují tisková oddělení 

divadel, které využívají k ilustraci recenzí editoři ostatních deníků.121  

Nejaktivnější recenzent mezi českými kritiky je nespokojený s nedostatkem prostoru, který je 

v Právu pro recenze vyhrazen, a tak původní nezkrácené verze svých recenzí zasílá netradičně 

prostřednictvím vlastního newsletteru zvaného Kritikova žeň (šeň).122 Newsletter každý měsíc 

obdrží až dva tisíce emailových adres patřících divadelníkům, kritikům, divadelním pedagogům 

a dalším, kdo se zajímají o divadlo. 

Přestože Jiří P. Kříž patří mezi zkušené recenzenty s více než třicetiletou redaktorskou praxí, 

čtenářům více než informace o nové inscenaci většinou přináší vlastní komentář. Ten je sice 

plný zajímavých souvislostí a kontextů, nezbývá mu však prostor pro popis základních 

divadelních složek, které se na vzniku nové inscenace podílely. Více než jako recenze o nových 

inscenacích, jeho texty fungují jako glosy. Protože ale Křížovy texty zkracují pro vydání editoři, 

původní autorské verze Kříž posílá každý měsíc prostřednictvím newsletteru na vybrané adresy 

divadelníků. Kříž se nepřizpůsobil době ani v případě výběru fotografií. Zatímco v ostatních 

denících čtenář většinou nachází kvalitní fotografie ze zdrojů tiskových oddělení divadel, texty 

často ilustruje svými bohužel ne příliš kvalitními fotografiemi. 

 

 

  

                                                           

120 KŘÍŽ, Jiří P. Pavel Kohout toho říká mnohem víc. Právo. 2016, (31.10.). 

121 Ostatní deníky většinou recenze doplňují oficiálními fotografiemi, jež poskytují tisková oddělení divadel. 

122 Kritikova žeň (šeň), listopad 2017 (viz Příloha 11). 
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5.4 Hospodářské noviny 

 

5.4.1 Historie a současnost 

Deník Hospodářské noviny 123  vychází od roku 1990, jeho vydavatelem je vydavatelství 

Economia, které vlastní český podnikatel a investor Zdeněk Bakala. Hospodářské noviny mají 

náklad 30 tisíc výtisků denně,124 na rozdíl od ostatních deníků analyzovaných v této bakalářské 

práci vychází pouze od pondělí do pátku. Ze všech českých deníků dávají největší prostor 

informacím z české i světové ekonomiky. Deník obsahuje všeobecné zpravodajství z domova 

a ze zahraničí, ekonomické zpravodajství, kulturní a sportovní rubriku. Několikrát do týdne je 

součástí Hospodářských novin pravidelná nebo mimořádná příloha.125  

 

5.4.2 Redakce 

S ohledem na své cílové čtenáře věnují Hospodářské noviny kultuře ve srovnání s ostatními 

deníky nejméně prostoru. Jako vedoucí kultury tu působí Daniel Konrád. V Hospodářských 

novinách vychází recenze nejčastěji v pátek v rámci rozšířeného vydání v rubrice Kultura plus. 

V případě, že potřebují strany věnovat jinému tématu, kulturu odstraní z vydání zcela. Vedení 

rubriky se přesto snaží o kultuře informovat pravidelně a články vydává jak v tisku, tak je ve 

stejný den zveřejňuje online.  

V případě divadla volí kulturní redakce na místo častého publikování recenzí spíše strategii 

pozvánek na divadelní představení, které stejně jako řada dalších médií často přebírají od České 

tiskové kanceláře (ČTK).  Přestože se Hospodářské noviny orientují zejména na politiku 

a ekonomiku, kulturní rubrika deníku si díky své vysoké úrovni získala u čtenářů pověst 

kvalitních textů s jasným názorem.  

Hospodářské noviny, stejně jako Lidové noviny, dávají v případě divadelních recenzí přednost 

externím spolupracovníkům z řad předních kritiků. Jednou z dlouhodobých externích 

                                                           

123 V roce 2018 stojí výtisk Hospodářských novin 25 korun. 

124 Deníky v březnu prodaly o 7 % méně než před rokem [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/  

125 Hospodářské noviny vydávají pravidelné přílohy Ego! (každý pátek), Podnikání (první pondělí v měsíci)  

a Proč ne?! (měsíčník). 

 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/deniky-v-breznu-prodaly-o-7-mene-nez-pred-rokem/
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redaktorek Hospodářských novin je kritička Marie Reslová, 126  mezi další patří například 

bývalý vedoucí kulturní rubriky Hospodářských novin Petr Fischer, 127  kritička Ester 

Žantovská128 nebo operní kritik Jiří Černý.129 

 

5.4.3 Recenze Marie Reslové 

Marie Reslová absolvovala v roce 1982 na DAMU obor dramaturgie. V roce 1990 

spoluzakládala časopis Svět a divadlo, kde poté pracovala jako redaktorka.  Působila 

v Divadelních novinách a v kulturní rubrice Lidových novin, spolupracovala jako recenzent 

s časopisem Týden, s Českou televizí, Českým rozhlasem. V roce 1992 spoluzakládala největší 

tuzemský mezinárodní divadelní festival Divadlo a více než 10 let působila jako jeho 

dramaturg. Podílela se také na vzniku a udělování Cen Alfréda Radoka. V Divadelním ústavu 

byla zaměstnána jako editorka divadelní literatury a časopisu Czech Theatre. V Hospodářských 

novinách pracuje s přestávkami od roku 2009.130  

                                                           

126 Marie Reslová v průběhu října a listopadu 2016 publikovala z osobních důvodů výjimečně jen jednu recenzi z premiéry 

inscenace Nassima Soleimanpoura Bílý králík, červený králík z Paláce Akropolis. 

127 Petr Fischer v analyzovaném období publikoval dvě kritiky k inscenacím z Národního divadla v Praze: Orffovu Chytračku 

/ Měsíc a Noemovu potopu od Brittena. Petr Fischer zastává roce 2018 post šéfredaktora Českého rozhlasu Vltava a v České 

televizi na kanálu ČT ART moderuje pořad o kulturních fenoménech Konfrontace Petra Fishera. Po studiu na pražské 

Filozofické fakultě, kde studoval obor filozofie, pracoval v Lidových novinách i v BBC.  (Viz Petr Fischer. Ihned.cz 

[online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://ihned.cz/?article%5Baut_id%5D=10154420&p=000000_authors&person%5Bid%5D=10154420) 

128 Ester Žantovská v analyzovaném období sepsala recenzi na inscenaci Národního divadla Dotkni se vesmíru a pokračuj. 

Vystudovala anglistiku–amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na současné britské a americké divadlo. Pravidelně přispívá do Divadelních 

novin, je externí redaktorkou časopisu Svět a divadlo a pravidelně publikuje recenze na kulturním webu České televize ART 

zóna, který se věnuje zejména kritickým glosám ze světa kultury.  (Viz Ester Žantovská. Narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 

2018-05-03]. Dostupné z: www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/ester-zantovska) 

129 Jiří Černý v analyzovaném období publikoval texty věnované přenosům Metropolitní opery v New Yorku (Don Giovanni, 

Tristan a Isolda). Vystudoval původně průmyslovou školu stavební v Praze, odkud pokračoval na katedru žurnalistiky na 

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Začínal jako sportovní novinář v časopise Československý sport, poté se stal 

vedoucím redaktorem. Pracuje na volné noze jako kritik a publicista. (Viz Jiří Černý. Ihned.cz [online]. [cit. 2018-05-01]. 

Dostupné z: http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=10007970&article[aut_id]=10007970 a Jiří Černý. Jiri-cerny.wbs.cz. 

[online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.jiri-cerny.wbs.cz/) 

130 Životopis Marie Reslové (viz Příloha 10). 

 

http://ihned.cz/?article%5Baut_id%5D=10154420&p=000000_authors&person%5Bid%5D=10154420
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/ester-zantovska
http://ihned.cz/?m=authors&person%5bid%5d=10007970&article%5baut_id%5d=10007970
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V kulturních redakcích se jako recenzentka pohybuje od devadesátých let, kdy působila jako 

redaktorka v Lidových novinách. „Když jsem v polovině 90. let pracovala v Lidových novinách, 

recenzovali jsme prakticky všechny premiéry pražských kamenných divadel.“ 131 Protože ale od 

devadesátých let kultura ztrácí v tištěných novinách potřebný dostatek prostoru a v redakcích 

pracuje méně redaktorů, než je pro přípravu kvalitního obsahu nutné, ztratily deníky včetně 

Hospodářských novin schopnost reflektovat scénu napříč republikou a recenzovat všechny 

důležité premiéry. V Česku od sametové revoluce navíc přibyly desítky nových scén i souborů. 

Deníkům proto nezbývá než si určit jasnou strategii, jakým způsobem chtějí kulturní rubriky 

profilovat. „Jako externista se snažím Hospodářským novinám nabízet recenze těch inscenací, 

o kterých lze předpokládat, že budou z nějakého pohledu výjimečné, dramaturgicky, herecky, 

režijně.“132  

 

Jak jsem již zmínila na začátku kapitoly, deníky včetně Hospodářských novin nereflektují 

divadelní dění napříč Českou republikou. Důvodem je nedostatečné finanční ohodnocení 

externích redaktorů, kterým redakce většinou neproplácí ani tzv. služební cesty mimo hlavní 

město. Honorář externím recenzentům nepokryje výdaje na cestu, a tak o mimo pražských 

inscenacích příliš nepíší.  

 

Externisti v Hospodářských novinách nemají předem určený počet recenzí, které by měli daný 

měsíc připravit. Spolupráce funguje na bázi nabídky sepsání recenze na zadanou inscenaci ze 

strany vedení redakce nebo připravovanou recenzi nabídnou redakci samotní autoři. V praxi ale 

Marie Reslová stejně jako redaktoři ostatních deníků uznává, že často vyjde vstříc tomu, co si 

vedení redakce objedná. Při výběru inscenací ale recenzenti Hospodářských novin vybírají 

především inscenace, u kterých očekávají, že budou úspěšné. „Dnes, kdy je v Hospodářských 

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

nepodařilo. Spíš se snažím upozorňovat na věci, které stojí za to vidět.“133 V Hospodářských 

novinách se věnuje recenzování činoherních inscenací. 

                                                           

131„Divadelní recenze v novinách dnes dostávají méně prostoru, ale upřímně si myslím, že ubylo i čtenářů, které zajímá je 

číst,“ prohlásila v rozhovoru v únoru 2018 Marie Reslová. (viz Rozhovor s Marií Reslovou, Praha, 19. 2. 2018 (Příloha 6)) 

132 Tamtéž. 

133 Tamtéž. 
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Recenze v Hospodářských novinách Marie Reslová často odevzdává hned druhý den po 

zhlédnutí představení, přestože jí sepsání textu zabere až deset hodin.  „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.“134 Oproti tomu v Divadelních 

novinách, které vychází jednou za čtrnáct dní, má prostor přemýšlet o recenzi i týden.  

 

Marie Reslová patří ke zkušeným kritičkám, které spolupracují jak s deníkem (Hospodářské 

noviny), tak s oborovým médiem (Divadelní noviny). Vzhledem k tomu, že Hospodářské 

noviny věnují v případě vydání kulturní rubriky téměř o polovinu více prostoru, než je tomu 

například v MF Dnes nebo Právu, může se Marie Reslová ve svých recenzích na rozdíl od svých 

kolegů z konkurenčních deníků výrazně rozepsat. Výjimku tvoří Lidové noviny, které mají 

zhruba stejný rozsah recenzí jako Hospodářské noviny. Reslovou od řady recenzentů, zejména 

Šťástky a Kříže, odlišuje schopnost velice konkrétních popisů jak jednání na jevišti, tak pocitů, 

které prožívají během inscenace diváci.   

 

„Při představení lze ocenit hlavně autorovu „kabaretiérskou“ jistotu a zručnost, s jakou vodí 

publikum i herce po svých cestách. Avšak při čtení Soleimanpourova textu čeká překvapení. Na 

první pohled „jen“ vtipná nonsensová situace bílého králíka, který jde do cirkusu, před očima 

vygraduje do popisu úzkostné, existenciální nejistoty, které zvířátko je které a které jen hraje 

někoho jiného.“135 

 

V jejích recenzích většinou nechybí kontext vzniku díla ani základní popis režie, hereckých 

výkonů či scénografie. 

 

„Nevídané momenty nabídla česká premiéra hry Nassima Soleimanpoura Bílý králík, červený 

králík (White Rabbit Red Rabbit) v pražském Paláci Akropolis. Profesor filozofie Miroslav 

                                                           

134 Tamtéž. 

135 RESLOVÁ, Marie. Jak filozof Miroslav Petříček chytal králíka a přitom předstíral, že je pštrosem. Hospodářské noviny. 

2016, (20.10.). 
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Petříček obsazený na jediný večer do jediné role „herce, který ve skutečnosti nehraje nikoho“, 

v ní s taneční lehkostí ztělesnil „geparda, který předstírá, že je pštrosem.“136  

„Text íránského dramatika vznikl před šesti lety, dosud byl přeložen do dvaceti jazyků a dosáhl 

více než tisícovky uvedení po celém světě. Obsadit se nechala i řada hereckých hvězd, například 

Whoopi Goldbergová.“137 

Její texty, stejně jako recenze ostatních kritiků v Hospodářských novinách, lze vzhledem 

k rozsahu považovat za kratší kritiky. Marie Reslová se v textech snaží čtenářům vysvětlit 

kontext v rámci uvedení nové inscenace, zároveň ale neopomíjí rozebrat jednotlivé divadelní 

složky. V případě Hospodářských novin se však snaží nezacházet do příliš velkých podrobností 

či odborných pojmů, které do textů o kultuře do celospolečenských deníků nepatří. Na rozdíl 

od kolegů z MF DNES a Práva nehodnotí inscenace hvězdičkami ani procenty. Recenze 

redakce poté vydává také na serveru ihned.cz, kde jsou doplněny až desítkou ilustračních 

fotografií.  

                                                           

136 Tamtéž. 

137 Tamtéž. 
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6. JAK VYPADÁ PRÁCE RECENZENTŮ V ČESKÝCH DENÍCÍCH 

Do kulturních rubrik českých deníků píší o divadle stálí členové redakce tzv. kmenoví redaktoři 

nebo externí spolupracovníci. Podmínky kmenových redaktorů se však zejména ve srovnání 

s devadesátými lety výrazně změnily. „Je málo času a velký tlak na rychlost a výkon,“138 

okomentovala atmosféru v redakcích deníků kritička Hospodářských novin Marie Reslová 

v rozhovoru v únoru 2018, kde upozornila na permanentní tlak, pod kterým musí kmenoví 

redaktoři kulturních rubrik každý den pracovat. „V době, kdy jsem pracovala v Lidových 

novinách, jsem měla povinných 16 materiálů do měsíce,“ 139  popsala Reslová, která jako 

kmenová redaktorka Lidových novin v devadesátých letech připravovala zhruba čtyři texty za 

týden. Od finanční krize, která se po roce 2007 projevila na českém mediálním trhu také 

zúžením redakcí deníků, však kmenoví redaktoři připravují výrazně větší počet textů, než tomu 

bylo před dvaceti lety. Stálí členové kulturních redakcí publikují kromě recenzí také aktuality 

z oboru, rozhovory, pozvánky a další články. Mnohdy se jedná o několik textů za den. 

V případě propojené redakce tištěného deníku s webovým portálem, jako to známe například 

u MF Dnes, musí dokonce připravovat texty pro tištěné vydání i webový server deníku. Většina 

z nich si kvůli vysokému množství připravovaných článků proto nemůže dovolit odjet na den 

mimo redakci a nemají tak příležitost pravidelně recenzovat ani významná mimopražská 

představení. Pokud se nevydají na divadelní festival nebo v Praze některé divadlo nehostuje, 

o mimopražských inscenacích v podstatě všechna analyzovaná média příliš nepíší. Výjimku 

tvoří Lidové noviny, kde publikuje Luboš Mareček zejména recenze věnující se brněnským 

inscenacím.  

Externí redaktoři ze všech analyzovaných deníků nemívají ve srovnání se stálými členy redakcí 

dopředu domluvený pevný počet textů, které musí daný měsíc připravit. „Buď mě osloví 

redakce, když něco potřebuje, nebo nabídnu recenzi inscenace, která se mi zdá zajímavá,“140 

řekla v rozhovoru Marie Reslová. To však bohužel vypovídá o chybějícím propracovaném 

redakčním plánu deníků, jejichž kulturní rubriky informují o divadelním dění celou republiku.  

                                                           

138 Rozhovor s Marií Reslovou, Praha, 19. 2. 2018 (viz Příloha 6).   

139 Tamtéž. 

140 Tamtéž. 



 

47 

 

V žádném z deníků se externisté neúčastní ani redakčních porad, a tak nemohou ovlivnit, kam 

se bude dané médium v oblasti divadla dlouhodobě ubírat. Někteří externí spolupracovníci 

dokonce do redakčního plánu nezasahují v podstatě vůbec. Například Martin J. Švejda, který 

spolupracuje s Lidovými novinami, redakci většinou témata nenabízí a čeká, jaké tituly mu 

vedoucí rubriky Jana Machalická nabídne k recenzování. „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.“141 

Spolupráce s externisty se nezměnila ani v otázce honorářů,142 které jsou stále stejné nehledě 

na inflaci. Vzhledem k tomu, že je do přípravy recenze nutné započítat cestu do divadla, 

zhlédnutí představení, cestu domů, sepsání recenze a ideálně i nastudování příslušné literatury, 

nemohou honoráře pokrýt i náklady na cestu do mimopražských divadel.  „Externistům, kteří 

si cestu platí ze svého, mohu přidat na honoráři, ale je to spíš výjimka,“ 143  přiznala 

nedostatečnou výši honorářů na cesty mimo bydliště recenzentů vedoucí rubriky Lidových 

novin Jana Machalická.  Tento přístup je ve všech analyzovaných denících stejný, a tak kromě 

Lidových novin píší i externisté zejména o pražských inscenacích.  

Otázkou proto zůstává, proč deníky více nerozšíří síť externích spolupracovníků, kteří žijí 

mimo hlavní město, aby tak pomohli celostátním kulturním rubrikám sledovat významné scény 

jak v Praze, tak v celé republice. Nedostatku financí pro honoráře dalších recenzentů by jistě 

mohla pomoci i spolupráce s vysokými školami s divadelním zaměřením, kde studuje řada 

mladých kritiků, kteří své recenze publikují například na portálu Divá báze, v časopisu Hybris 

nebo na blogu Divědové na blogu. 

Ačkoli vydavatelství od roku 2007 zvýšila investice do webových portálů deníků, vedoucí 

kulturních rubrik do roku 2018 nijak výrazně nezmodernizovali formát recenzí vydaných 

online. Na webových portálech všech analyzovaných deníků se objevují většinou stejné 

recenze, jaké již byly vydány v tisku, které se liší jen prodloužením o několik desítek znaků či 

jiným titulkem. „Lidovky.cz si podle potřeby přebírají některé naše texty a editor mění často 

                                                           

141 Rozhovor s Martinem J. Švejdou, Praha, 16. 3. 2018 (viz Příloha 4). 

142 Přesnou výši honoráře však nikdo z dotazovaných recenzentů nechtěl konkrétně zveřejnit. 

143 Dotazník Jany Machalické, 5. 3. 2018 (viz Příloha 2). 
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titulek, aby byl vyzývavější. Snažíme se na něm dohodnout a spíš se nám to daří. Nic 

neupravuji,“ 144  popsala v dotazníku přístup editorů při publikování recenzí na webovém 

portálu Lidových novin Jana Machalická. 

 

Podobu online recenzí a možností v případě publikování textů o divadle online ale neřeší ani 

externisté, kteří jsou považováni za odborníky z oboru. „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,“145 vyjádřil se v rozhovoru k podobě recenzí na portálu Lidovky.cz 

externista Lidových novin Martin J. Švejda, který má ale k internetovému prostředí blíže než 

jiní kritici, protože patří mezi zakladatele divadelního blogu Nadivadlo.  

 

Pokud tištěné deníky bojují se stále menším prostorem pro kulturu, je otázka, proč se část 

divadelní rubriky nepřesune na jejich webové protějšky. Online vydání by recenzím navíc 

umožnilo atraktivnější podobu, díky které by mohlo přilákat větší množství čtenářů. Ti jsou 

z podoby současných médií zvyklí především na videa a kratší glosy. Textům o divadle by 

proto z hlediska zájmu čtenářů jistě pomohlo doplnit recenze o rozsáhlé fotogalerie a videa 

z inscenací, případně texty doplnit i videoreportážemi recenzetů z premiérovaných inscenací. 

Divadelní rubrice by jistě slušelo i propojení se sociálními sítěmi, kde by o divadelním dění 

informovali samotní recenzenti. 

 

 

 

  

                                                           

144 Tamtéž.  

145 Rozhovor s Martinem J. Švejdou, Praha, 16. 3. 2018 (viz Příloha 4). 
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7. ZÁVĚR 

V Česku vydávají divadelní recenze pravidelně jen čtyři deníky. Kulturní rubrika se však 

v Mladé frontě DNES, Lidových novinách, Právu a Hospodářských novinách kvůli snižujícím 

se nákladům stále zkracuje. Vliv na rozsah rubrik včetně kulturní má také čím dál větší prostor, 

který nakladatelství pronajímají inzerentům. V rámci celospolečenských médií má v kulturní 

rubrice více prostoru než divadlo například film a televize, protože jsou široké veřejnosti 

dostupnější než dění v pražských divadlech, o kterých recenzenti celostátních deníků informují 

nejčastěji.  

Toto zmenšování prostoru pro kulturu v rámci celospolečenských médií, které se týká také 

divadla, ovlivnilo také samotný formát tradičního žurnalistického žánru zvaného recenze. 

V Mladé frontě DNES a v Právu se recenze stala spíše synonymem pro recenzní glosu nebo ke 

krátkému komentáři. Vypovídají o tom texty klíčových recenzentů MF Dnes (Tomáš Šťástka) 

a Práva (Jiří P. Kříž), ve kterých často chybí kontext v rámci uvádění nových inscenací, ale také 

podrobnější hodnocení jednotlivých složek, které se podílí na vzniku inscenací.  

Jediný recenzent, který v MF Dnes referuje o divadle, Tomáš Šťástka, navíc informuje 

v podstatě pouze o pražských divadlech, přestože pracuje pro celostátní deník. Je s podivem, 

že vedení kulturní rubriky nepřipravuje podrobnější redakční plán, který by zahrnoval 

i  mimopražské inscenace. Nedostatek divadelních redaktorů by redakce mohla vyřešit po vzoru 

například Lidových novin, kam pravidelně dopisují také mimopražští recenzenti.  

Na nedostatek regionálních recenzí si nemůže stěžovat deník Právo, kam svými recenzemi 

pravidelně přispívá Jiří P. Kříž. Vzhledem k tomu, že recenzí připravuje 10 až 20 měsíčně, řada 

jeho textů nenachází prostor v celostátním vydání, a tak pravidelně rozšiřuje vydání regionální. 

V případě MF Dnes i Práva však spolupráce pouze s jedním nebo dvěma autory (v Právu 

publikuje kromě Kříže recenze také Radmila Hrdinová) výrazně ovlivňuje celou úroveň 

divadelní rubriky. Opačnou strategii mají Lidové noviny, které spolupracují i s mimopražskými 

externími redaktory včetně například Luboše Marečka. 

Jako celospolečenský deník, který nabízí erudované kratší kritiky nejen z oblasti divadla, se 

profilují Lidové noviny, do kterých píše divadelní recenze vedoucí kulturní rubriky Jana 

Machalická spolu s řadou externistů včetně hudební kritičky Heleny Havlíkové, 

spoluzakladatele blogu Nadivadlo Martina J. Švejdy nebo například pedagoga DAMU Jana 

Císaře.  Recenze vydávají v podstatě stejně často jako Právo či MF Dnes. Stejnou strategii 
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spolupráce s externími přispěvateli mají také Hospodářské noviny, které ačkoli jsou primárně 

zaměřené na ekonomicko-zpravodajské texty, poskytují čtenářům divadelní kritiky i delší 

recenze na velmi kvalitní úrovni. Dlouhodobě spolupracují například s kritičkou Marií 

Reslovou nebo šéfredaktorem Českého rozhlasu Vltava Petrem Fischerem. Hospodářské 

noviny vydávají recenze z hodnocených deníků nejméně často, obvykle několikrát do měsíce. 

Žádný z deníků ale nespolupracuje s novou generací recenzentů, například z řad studentů nebo 

čerstvých absolventů vysokých škol divadelního zaměření, kteří často již mají praxi z psaní 

recenzí v univerzitních periodikách nebo z tzv. nových médií.  

Ačkoli v tištěných médiích bojují kulturní rubriky se stále menším prostorem a za posledních 

deset let vydavatelství investují zejména do jejich webových protějšků, vedoucí kulturních 

rubrik nijak výrazně nemodernizují formát recenzí vydaných online. Otázkou proto zůstává, 

proč se na webových portálech objevují jen o několik desítek znaků prodloužené divadelní 

recenze, které vyšly již v tisku, a proč na rozdíl od jiných rubrik nepotkáváme v rámci kulturní 

rubriky rozdílné formáty v tištěném vydání a v rámci vydání na webu deníků.  

Kromě samotné reformy recenze či recenzní glosy se deníkům nabízí také možnost 

zmodernizovat, a tím i zvýšit čtenost, formát recenzí vydaných online, které by mohly být 

doplněny rozsáhlou fotogalerií, reportážemi recenzentů z premiér inscenací či propojení 

vydaných divadelních recenzí se sociálními sítěmi jednotlivých vydavatelství či samotných 

recenzentů. 
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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 
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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. 
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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.  
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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. 

  



 

62 

 

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 

  



 

63 

 

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/
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Pořizujete z inscenací také fotografie či video? 

Ne.  
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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). 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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/
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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 
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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  
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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 
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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 
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Příloha 10: Životopis Marie Reslové (Hospodářské noviny)146 

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

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 
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1982–1983 

Divadelní ústav – divadelní a hodnotitelské oddělení  
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Příloha 11: Kritikova žeň (šeň)147  

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 

                                                           

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

divadelníkům (listopad 2017).  
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reakce. Drahoš se správně ohradil, že kandidáti jsou si rovni. A když Zeman stojí o bulvár, 

tak on především o ČT. 

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 
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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 
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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 
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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 
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Příloha 12: Divadelní recenze v MF Dnes148  

 

  

                                                           

148 Recenze vyšla v MF Dnes 28. 11. 2016. 
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Příloha 13: Divadelní recenze na serveru iDNES.cz149  

 

  

  

                                                           

149 Recenze vyšla na iDNES.cz 28. 11. 2016. 
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Příloha 14: Divadelní recenze v Lidových novinách150  

 

 

                                                           

150 Recenze vyšla v Lidových novinách 10. 11. 2016. 
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Příloha 15: Divadelní recenze na serveru Lidovky.cz151 

 

 

                                                           

151 Recenze vyšla na serveru Lidovky.cz 13. 11. 2016. 
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Příloha 16: Divadelní recenze v Právu152  

 

 

  

                                                           

152 Recenze vyšla v Právu 28. 11. 2016. 
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Příloha 17: Divadelní recenze na serveru Novinky.cz153  

 

 

  

                                                           

153 Recenze vyšla na serveru Novinky.cz 28. 11. 2016. 
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Příloha 18: Divadelní recenze v Hospodářských novinách 154 

 

 

  

                                                           

154 Recenze vyšla v Hospodářských novinách 20. 10. 2016. 
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Příloha 19: Divadelní recenze na serveru ihned.cz 155 

 

                                                           

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


