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Výzkum audiovizuální kultury dnes zažívá nebývalý rozmach. Jednak nabízejí audiovizuální 

prameny často nový pohled na kulturní a společenské dění dané doby, jednak hrála televize a 

rozhlas ve druhé polovině dvacátého století natolik důležitou úlohu ve vytváření společenské a 

politické stability, že ji dnes lze ve výkladech našich nedávných dějin jen těžko obejít. Pro období 

normalizace to platí dvojnásob: chceme-li postihnout zvláštní směs stability a přijetí, jíž se těšilo 

normalizační uspořádání, s obtížemi ve formulaci společenské a politické kritiky, budou 

audiovizuální prameny patřit nepochybně k těm nejdůležitějším. 

Autorka jako objekt svého výzkumu zvolila klíčový televizní pořad pro mládež v období 

normalizace – Televizní klub mladých. Právě tento pořad se těšil mimořádné oblíbenosti u 

československého publika, což bylo mimo jiné dáno také snahou o tematickou inovaci – o vysílání 

motivů, které sice neuváděly v pochybnost základní pilíře komunistické ideologie, které však 

vycházely vstříc zájmům publika o populární písně, dokumenty, reportáže, rozhovory, debaty i 

různě pojatou zábavu.  

Nepochybnou předností práce je vysoká citlivost autorky k celkovému kontextu – různým zájmům, 

s nimiž tehdejší tvůrci svou práci spojovali, k celkové genezi vysílání pro mládež, ideologickým 

mantinelům i jejich opatrnému porušování a nakonec i k příčinám nepřízně, resp. personální 

výměny, která v osmdesátých letech výrazně pořad proměnila. Kromě toho bych chtěl rovněž 

vyzvednout skutečnost, že se autorka nezalekla různých typů pramenů – že kromě samotného 

pořadu sledovala i reakce publika (a význam těchto reakcí pro sestavování tematického profilu 

pořadu), oficiální zprávy o vlivu československé televize na myšlení lidí a sáhla rovněž k metodě 

orální historie (která však nakonec měla spíš doplňkový význam).  

Práce je rovněž přehledně členěna. Po genezi televizního vysílání pro děti a mládež a jeho 

proměnách v šedesátých letech se autorka zevrubně věnuje členění pořadu (v návaznosti na podobu 

a personální obsazení redakce), ideově tematickým plánům a jednotlivým rubrikám pořadu – jaká 

témata uváděl, jak se proměňoval, jaké byly schvalovací strategie, jak na to veřejnost reagovala atd. 

Ocenit bych chtěl i autorčinu citlivost při líčení zásahu, k němuž došlo shora začátkem osmdesátých 

let a který ukončil nejvýznamnější etapu dějin tohoto oblíbeného pořadu. Autorka se vyvarovala 

zjednodušeného líčení zásahu „režimu“ proti „pořadu“ a namísto toho zdůraznila spletitou síť 

vazeb, osobních i profesionálních tenzí, které nakonec vedly k dosti výrazné proměně pořadu. 

Pokud bych měl ze své perspektivy označit místo, o němž jsme sice společně debatovali, které však 

v práci zůstalo spíše na okraji zájmu autorky, jednalo by se nepochybně o ideologii. Tak jako 

Paulina Bren velmi přesvědčivě ukazuje, jak blízko stály normalizační seriály životnímu světu 

československých občanů a jak úspěšně zasadily očekávání většiny obyvatelstva do ideologického 

plánu režimu, bylo možné – resp. bylo by v budoucnu možné – ukázat podobné (anebo jiné?) 

působení v případě TKM. Kde jednotlivá témata vytvářela zdání „normality“ poměrů a kde naopak 

vedla ke znejistění ohledně platnosti klíčových ideologických vzorců? Kde vytvářela zdání 

participace diváků? Kde naopak líčila (či naznačovala) možné odcizení lidí režimu? Pokud by se 

autorka – na podobném pořadu či v jiném badatelském poli – chtěla v budoucnu vydat touto cestou 

a prozkoumat ideologické vazby, které byly vepsány jednotlivých obrazů, motivů a témat televizní 

tvorby, určitě stojí za to Terezii Koláčkovou na této cestě podpořit. Její práci rád doporučuji 

k úspěšné obhajobě. 
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