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Předkládaná dizertační práce analyzuje kulturní produkt či prvek, rozhlasový pořad 

Dobrou noc, děti v období 1961-1971. Kombinuje historický a antropologický přístup, pracuje 

s historickými materiály (záznamy z interních schůzí rozhlasu i stranických orgánů, 

soukromými materiály, scénáři jednotlivých epizod pořadu, vzpomínkami pamětníků) jak 

věcně, pro získání patřičného kontextu, tak interpretativně.  

Existenci rozhlasu jako média, existenci Československého rozhlasu, i samotného 

analyzovaného pořadu vnímá autorka jako prvky participující, či případně přímo spouštějící 

tzv. kulturní inovaci, a to jak z makropohledu, tak mikropohledu – alespoň to dokládá 

podrobná deskripce přístupu v pyramidě Modelu kulturní změny (s. 116 a dále). I 

v interpretativní části se PhDr. Dobešová snaží zachovávat nehodnotící hledisko kulturní 

antropologie, jakkoliv to je podle mého jedna z pastí, do které nutně musela spadnout. (Viz 

níže.) 

Předně je třeba říci, že autorka si dokázala stanovit výzkumný problém, a našla 

adekvátní metody, jak s materiálem pracovat. Kombinuje metodu sekundární analýzy, 

srovnávací metodu a polostrukturované rozhovory, které jsou podle mne to nejcennější, co 

pro budoucnost práce přináší. Stanovila si jasné otázky a pracuje s kontexty (média a 

propaganda, specifika rozhlasové komunikace, repertoár pohádek a teorie pohádky, politické 

konsekvence vývoje rozhlasu po roce 1948), bez nichž by nebylo možno hlavní část, tj. 

empirický výzkum postavit ani pochopit.  

PhDr. Lenka Dobešová představuje standardní, původní vědeckou práci v oblasti 

humanitních věd, s jasně formulovanými cíli, jasnou metodou i výsledky, které jsou velmi 

vhodným, opět původním příspěvkem do oborů dějiny médií, mediální studia nebo sociální 

a kulturní antropologie.   

Z pozice oponenta se samozřejmě nemohu vyhnout některým výtkám. Předesílám, že 

žádná z nich není natolik závažná, že by měla způsobit např. nedoporučení k obhajobě. Ale po 

pečlivém přečtení se nelze ubránit obecným otázkám a konkrétním připomínkám. 

 

Obecné připomínky:  

První je ona past, o které píši výše. Domnívat se, že je možné zaujmout nehodnotící 

stanovisko (zkoumat v „kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí,“ s. 17), je podle mého 

iluzorní. I když se autorka snaží vyvarovat citovému zabarvení jak ve formulacích tak v přístupu 



samotném, pracuje s kontextem 60. let, který je v podstatě odrazem soudobého hlediska. 

Předpokládá, že je to doba, ve které docházelo k mnoha významným událostem, nazývá toto 

období i v názvu práce „zlatými lety“, a vybírá si jako apriori pořad, u něhož by se ideologický 

tlak čekal poměrně málo – nicméně předpokládá, že se tam projeví, a dokáže to (!). Tedy už 

ve výběru tématu a rámování, s jakým autorka pracuje, je obsažen implicitně současný 

pohled na 60. léta a v žádném případě se jí nemohlo podařit dosáhnout objektivního pohledu. 

Práce s výpověďmi pamětníků také nemůže být také jiná, neboť jejich vzpomínky nejsou tvrdá 

data, ale dnešní interpretace jejich paměti. A autorka využívá zejména ty výpovědi, které 

dokládají cenzurní praxi, čímž se zase soustřeďuje na pouze jeden aspekt, potvrzující její omyl 

(podle mého), že většina lidí (např. i pracovníků rozhlasu) chtěla politickou změnu, všude 

byla stále cenzura a jen „někteří kolaborovali s režimem“. Když už použijeme toto slovo, tak 

u státního média kolaboroval s režimem každý, kdo byl jeho zaměstnancem a nebo kdo pro 

toto médium psal nebo v něm vystupoval. Proto věty jako „rozhlas byl na konci 60., tak na 

začátku 70. let stále médiem v hledáčku KSČ, která se neustále snažila prosazovat kontrolu nad 

ním“ (s. 87) musím považovat za eufemismus.  

Druhou obecnější poznámku, spíše k debatě, vyvolává otázka, proč si autorka vybrala 

k analýze zrovna tyto svátky, resp. výročí. Neříkám, že jsou vybrány/a špatně, ale chybí mi 

v práci objasněný důvod, proč si vybrala zrovna Vítězný únor, Svátek práce, Den znárodnění, 

VŘSR, Vánoce a Velikonoce – co od právě těchto výročí v pořadu očekávala. Přitom se často 

zmiňuje o J. Gagarinovi, který je mimo zvolená výročí, mohlo to být ještě hojně připomínané 

narození nebo úmrtí V. I. Lenina, apod. Chybí jakási ujasněná typologie, jaké významy se měly 

s tím kterým výročím do obsahu či formy pořadu přenést. Pak by se ukázalo, že např. od 

každého výročí čekala něco jiného. Pokud ne, tak jich mohlo být o dvě více nebo o tři méně a 

to už „plave na vodě“.  

A třetí obecnější poznámka patří struktuře práce, resp. kapitole 2.1.1., která je podle 

mne zcela zbytečná. Celých 33 stran se podle mého vůbec tématu netýká a kontextuálně 

nepřináší nic, bez čeho by se výzkum neobešel. Funkční začne být kapitola 2.2 Rozhlas ve víru 

politiky před a po srpnové okupaci v roce 1968, ale líčení historie rozhlasu od jeho 

prvopočátků, tedy ve zcela jiném politickém klimatu, které se navíc ještě třikrát za druhé, třetí 

republiky a samozřejmě Protektorátu promění, je zcela irelevantní. Navíc jde fakticky o 

„převyprávěné“ tři hlavní zdroje (Čábelová, Ješutová, Končelík-Orság-Večeřa), což je o to 

zbytečnější. Domnívám se, že kdyby autorka více pracovala s unikátními materiály získanými 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, dostala by tato nejautentičtější a 

nejoriginálnější část větší prostor. 

 

Konkrétní připomínky 

Předně chci konstatovat, že text je napsán kultivovaným odborným jazykem a je v něm 

minimum stylistických nebo gramatických chyb. Přesto se musím u některých formulací 

pozastavit, neboť jsou podle mého na hranici pravdivosti. Vezměte prosím následující seznam 

připomínek jako hrst postřehů pozorného čtenáře určené přímo autorce: 



- s. 9: věta „Období šedesátých let bývá jednoznačně považováno za historickou etapu, 

která byla naplněna významnými událostmi,“ je, promiňte, komická. V každém 

desetiletí lze mluvit o „naplněnosti významnými událostmi“ – což taková 50. léta? 

(politické procesy, kolektivizace, úmrtí Stalina, úmrtí Gottwalda, spuštění televize, 

měnový reforma, kult osobnosti, Budapešť 1956….atd.) Myslíte tedy asi pozitivními 

událostmi – a to jsme u mé výtky č. 1. 

- s. 25: „komunista Miloslav Chlupáč“ – to je značně nefér u ostatních toto neuvádět a 

nebo u něj naopak uvádět. Komunisté byli i ti, s nimiž jste dělala rozhovor, možná až 

na Weinlicha. Asi jste chtěla říci „propagandista“, nebo bych vzal „kovaný komunista“, 

aby byl odlišen od všech ostatních, kteří chtěli „jen“ zachovat socialismus, ale „s lidskou 

tváří“.  

- s. 27: prvek jednostrannosti ve vysílání – „Tímto způsobem fungoval rozhlas v prvních 

desetiletích, ale často i během komunismu“? Tomu nerozumím. Jednostrannost je 

princip, který funguje i dnes, proč „často“? 

- s. 29: Proč se obracíte pro definici pohádky na slovník Štěpána Vlašína? To bylo kvůli 

dobové interpretaci, nebo se domníváte, že je to dodnes platná definice? Doporučuji 

pracovat s inspirativními texty jako např. ŠIDÁK, P. – MÜLLER, R. (eds.). Slovník novější 

literární teorie. Glosář pojmů. Praha: Academia 2012 nebo ŠIDÁK, P. Úvod do studia 

genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis 2013. 

- s. 31: Mezi příklady autorů autorských pohádek by mohl být uveden ještě Svěrák nebo 

Werich 

- s. 33: u „večerníčkových“ seriálů, které se vysílaly jednou měsíčně tvrdíte: „Recipient 

se v případě seriálu pak mohl s postavami více sžít.“ Myslíte, že měsíční periodicita na 

to stačí?  

- s. 36: „V prosinci 1933 se přihlásil rozhlas k loajalitě ke státu, který nad ním měl 

kontrolu již v minulosti.“ To je ahistorické tvrzení. Stát vstoupil do společnosti 

Radiojournal už v roce 1925 a spoluovládal ho, a zároveň ho držel „v šachu“ tím, že mu 

uděloval licence. Zajímavou postavou byl zaměstnanec ministerstva pošt a telegrafů 

ing. Josef Strnad, který byl zároveň v představenstvu Radioslavie, která spoluvlastnila 

Radiojournal. (Příkladný střet zájmů, to není objev dnešních politických dnů.) Takže 

loajalitu ke státu ani rozhlas nemusel prokazovat, pokud tedy v tom roce neučinil 

nějaké veřejné prohlášení. Ale stejně by nemohl jinak. (Viz: ŠTOLL, Martin: 1. 5. 1953 – 

Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Praha: Havran 2011.) 

- s. 38: „se slavným Josefem Lauferem“. Jeho sláva je dnešní interpretace a je to 

hodnotící hledisko, kterého se chcete vyvarovat. To se týká i „výborných“ herců na s. 

108. 

- s. 40: rozhlasové zpravodajství bylo „silně závislé na ČTK“ – to je nepřesné – zpočátku 

neměli vůbec žádné vlastní zpravodajství a prostě četli zprávy ČTK. 

- s. 47: tvrdit, že Hvězdy nad Baltimore byly „nejpopulárnějším pořadem tohoto typu“ 

bych si neodvážil. V čem jeho popularita spočívala? A proč nejpopulárnější? To víte 

z nějakých ohlasů nebo že to tvrdí literatura? Navíc Vlasta Burian v těchto skečích dál 

nevystupoval, jak píšete „ze zdravotních důvodů“, což lze interpretovat různě – 

pohleďte do JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Praha: Rozmluvy 1990 nebo JUST, 

Vladimír: Mysterium smíchu. Praha: Academia 2001.  



- s. 49: co to jsou „skladby na oslavu Vítězslava Nováka“? To jsou jeho skladby? Nebo 

skladby složené na jeho počest? Kým?  

- s. 53: „Rozhlas se v tomto období (1945-1947) stal součástí veřejného a společenského 

života. Začal podléhat komunistickým myšlenkám, kdy byl i v jiných médiích kladen 

důraz na tyto faktory…“ Ano, rozhlasový odbor ministerstva informací a osvěty byl 

obsazen komunisty, a vedl to člen ÚV KSČ Václav Kopecký. Chtělo by to přesnější 

formulace. 

- s. 55: „Ve zpravodajství se začal projevovat vliv komunistické strany, v pořadech se 

objevoval Košický vládní program a s tím spojená obnova národního hospodářství…“ 

Košický vládní program takto označujete jako přímý dokument komunistické strany. 

Na něm panovala shoda napříč spektrem a byl zformulován ve spolupráci s exilovou 

vládou a Benešem.  

- s. 59: Zdeněk Mančal a ne Zdeněk Mančala 

- s. 69: Vy tam Kazimira Stahla líčíte skoro jako disidenta, který odešel z rozhlasu pro 

neshody v oblasti techniky. To jistě v jeho odchodu hrálo roli, ale nezapomeňte, že on 

byl předsedou Akčního výboru v rozhlasu, Únor 48 v rozhlase byl zcela v jeho rukou, 

vyhodil programového ředitele M. Očadlíka, řadu lidí nepustil přes vrátnici a byl také 

za to patřičně odměněn funkcí ústředního ředitele…Ono je všechno složitější. 

- s. 70: polemizoval bych s Vámi silně, že Nečásek byl ředitelem televize, nadto že 

řediteloval obě instituce. Ústřední televisní studio Praha bylo (pod)součástí ČsRo a 

televize začala vysílat jako jeden z kanálu rozhlasu, s „přidaným“ obrázkem. Takže být 

ředitelem rozhlasu znamenalo mít pod sebou automaticky televizi. Ale ředitelem 

Ústředního televisního studia byl od února 1953 Karel Kohout. A pak je ještě otázka, 

zda tomu říkat Československá televize, když tento název je zakotven až v roce 1959… 

A že Nečásek šel potom na Československý rozhlasový a televizní výbor, takže vlastně 

povýšil.  

- s. 77: Setkání v Čierne nad Tisou nebylo v červnu, ale v červenci 1968. 

- Ano, Karel Hoffman proslul i tím, že vypnul 21. 8. 1968 i televizní vysílání.  

- s. 78: Máte tam zmínku o znovuzavedení cenzury, ale nevšiml jsem si, (možná jsem 

opravdu jen přehlédl), že ji před tím v dubnu, resp. v červnu zrušili. Dost důležitý 

okamžik. 

- s. 81: Riško byl, ano po té, co se vystřídala řada ředitelů ČsRo ředitelem dlouhých 20 

normalizačních let. A to spolu s Janem Zelenkou, ústředním ředitelem ČST to táhli 

takhle spolu rukou nerozlučnou…A oba v létě 1989 odešli do klidného a zaslouženého 

důchodu. 

- s. 85: u Jak se máte Vondrovi? je sice možné tvrdit, že patřil mezi nejúspěšnější pořady, 

zároveň je třeba pracovat i s kontextem, že šlo nejen o první nekonečný rozhlasový 

seriál, ale zároveň takovou Ženu za pultem v rozhlasu – Vondrovi byla rodina budující 

socialismus. Na ní by se dal také sledovat proces kulturní změny… 

- s. 140: pohádka Z. K. Slabého „zároveň laskavým způsobem hlásala životní moudro“ – 

to není ani novinářský žargon, to je poněkud lidově řečeno na zahrádce restaurace… 

- s. 160 – skutečně byl televizní Večerníček inspirován přímo pořadem Dobrou noc, děti? 

To by mě zajímalo, jestli jste k tomuto tvrzení nalezla nějaký pramen. Pokud ano, bylo 

by to dobré. Jinak je to jen vaše nepodložená domněnka.  



A poslední moje připomínka se týká slova „večerníček“. Používáte ho jako terminus 

technicus, přitom patrně ahistoricky, protože jde o název televizního pořadu, resp. postavičky. 

Ještě jsem se s takto běžným užíváním večerní pohádky pro děti nesetkal a zvlášť ne 

v souvislosti s rozhlasovou tvorbou. Možná by stálo za to bývalo na začátku práce vysvětlit, co 

to je za pojem a představit ho jako jeden z pojmoslovných aparátů textu.  

 

Závěr:  

Jak jsem řekl, žádná z těchto připomínek není zásadní, abych práci PhDr. Lenky Dobešové 

nemohl doporučit k obhajobě. Snažil jsem se jen zproblematizovat ideový rámec, ve kterém 

se se samozřejmostí práce pohybuje a pak upozornit na řadu detailů, které vycházejí zejména 

z ne zcela přesných formulací – upřímně řečeno, těžiště mých připomínek se týká oné 

historizující kapitoly, která kdyby tam nebyla, bylo by i mých připomínek o polovinu méně.  

Na práci oceňuji práci s prameny, pečlivou analýzu samotného auditivního materiálu a 

získání vzpomínek pamětníků, které by ve formě přepisů rozhovorů mohly klidně tvořit přílohu 

práce pro případné budoucí bádání. Text je podle mne přínosný pro humanitní vědy a 

zkoumání jak historie médií v Československu, tak i pro teorii dramaturgie či pro vazby na 

propagandistickou sílu rozhlasu.  

Text splňuje požadavky kladené na dizertační práci a doproučuji ji k obhajobě. 
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