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Oponentský posudok na bakalársku prácu  

 

Terezie Koláčkovej 

 

Televizní klub mladých v letech 1973 – 1984: témata, aktéři, ideologie. 

 

Do predloženého diela som sa začítal s veľkým záujmom a musím hneď na 

začiatku konštatovať, že už na prvý pohľad je viditeľné, že ide o nadštandardnú 

bakalársku prácu. Čo sa týka rozsahu (64 strán hlavného textu), čo sa týka prehľadu 

v relevantnej literatúre (najnovšie tituly) a prameňov (rozhovory a archívny výskum).  

 Po prečítaní práce sa môj prví dojem len potvrdil.  

Kolegyňa ponúka zaujímavú sondu do televízneho vysielania a populárnej 

kultúry v Československu v rokoch 1973-1984, pričom sa zamerala na úspešný 

program pre mládež – Televízny klub mladých (TKM). Zaujalo ma, že autorka 

nepoňala svoju úlohu v zmysle neustáleho hľadania a dokazovania ideologických 

manipulácií a komunistickej propagandy, resp. zhadzovania (ne)kvality spracovania 

jednotlivých reportáží, ale kladie si otázku prečo bol daný program tak divácky 

úspešný, resp. prečo museli jeho „frontmani“ predčasne skončiť na pozícii 

moderátorov a tvorcov TKM. Zároveň sa nevyhýba ani vzťahom k štátnej moci a jej 

inštitúciám a upozorňuje napríklad na vplyv Socialistického zväzu mládeže na 

produkciu TKM.  

Podľa môjho názoru, práca otvára vážnu diskusiu o formách a prejavoch 

občianskej angažovanosti a aktivizmu v období normalizácie, ale zároveň aj o jej 

limitách, keď témy ako vzťahy, alkohol, drogy na obrazovke výrazne absentovali (s. 

49). Podľa mojej vedomosti sa však takéto tabu témy začali objavovať vo filmovej 

tvorbe, len asi o niekoľko rokov neskôr. Ako si to autorka vysvetľuje? Predložená 

práca zároveň hľadá odpoveď aj na súčasný boom tzv. ostalgie, ktorú vysvetľuje 

slovami Jakuba Macheka, že táto produkcia dokáže zaujať diváka (vtedy aj teraz – 

MM), čo svedčí o istej žánrovej kvalite dobovej filmovej produkcie (s. 34).  

Napriek vyššie napísanému, k textu mám aj niekoľko otázok a pripomienok, 

ktoré by podľa môjho názoru mohli pomôcť pri prípadnom publikovaní tohto výskumu, 

čo vrelo odporúčam.  



 Prvá sa týka metodológie oral history, resp. práce s rozhovormi, ktoré sa 

objavujú v niektorých častiach práce ako významné zdroje informácií. 

Kolegyňa v úvode upozornila, že robila len po jednom rozhovore, čo podľa 

môjho názoru nemusí byť žiadny problém. Škoda len, že viac nešpecifikovala 

formu a hlavne obsah rozhovoru. Pri čítaní práce som si niekoľko krát kládol 

otázku, do akej miery konfrontovala výpovede spomínajúcich s archívnymi 

materiálmi, resp. do akej miery nechala autorka spolutvoriť jej príbeh 

spomínajúcimi. 

 Druhá otázka sa týka chronologického vymedzenia práce. Čo bolo dôvodom, 

že ste sa sústredili na toto konkrétne obdobie? V každom prípade by stálo 

zato podrobne spracovať aj nasledujúce roky. 

 Nechápem význam tvrdenia (s. 32): „Troufám si totiž tvrdit, že většina těch, 

které skutečně vytvořeny i vysílány byly, si dnes témeř nikto nepamatuje 

a současná generace je nezná.“ Čo bolo jeho zmyslom, resp. prečo by ich 

súčasné generácie mali vôbec poznať? 

 Možno by stálo zato ešte hlbšie zanalyzovať aj dobový jazyk (ako to robia 

napríklad autori citovanej publikácie Tesilová kavalerie). Zaujímavý príklad 

uvádza na s. 49 hore. 

 Téma aj spôsob spracovania práce nabáda ešte viac diskutovať otázku 

hranice regulácie resp. autoregulácie tvorby, ale aj toho, ako prebiehalo ich 

vyjednávanie (s. 50: „to bylo trochu socialistické“; „byli nějaké věci, kterým jsne 

sa museli podřídit, pokud jsme chtěli vysílat“). 

 

V každom prípade však moje otázky a komentáre nemali za cieľ znižovať 

hodnotu predloženého diela, skôr ponúknuť niečo do všeobecnej diskusie. Na záver 

mi teda ostáva konštatovať, že Terezie Koláčková napísala kvalitný a zaujímavý text, 

ktorý presahuje štandardy kladené na bakalársku prácu a preto jej navrhujem 

hodnotenie výborný (1). 

 

 

V Budapešti, 3. 9. 2012 


