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Oponentský posudek 
 

Jakub Jiřiště: Proměny literárně dramatického vysílání 
Československé televize Praha v období konsolidace. 

Bakalářská práce. Praha: KFS FF UK 2012. 
 

Jakub Jiřiště sepsal bakalářskou práci v téměř čtyřnásobném rozsahu, než odpovídá danému 
žánru školní práce. To především znamená, že jsme ani po zúžení neodhadli kapacitu tématu, 
ale zároveň to také znamená, že k jeho zpracování přistoupil autor s mimořádnou 
svědomitostí. Tématu předeslal pětadvacetistránkový historický přehled doby předešlé, 
k němu je ovšem třeba ještě připočíst dalších patnáct tiskových stran věnovaných ČST v době 
Pražského jara až do srpnové invaze. Na zbývajících téměř osmi desítkách stran pak 
pojednává o dvou fázích tzv. konsolidace v Československé televizi ve vymezení srpen 1968 
– srpen 1969 a srpen 1969 – prosinec 1970. Práce ale časově opakovaně vybíhá hlouběji do 
sedmdesátých let a dává poznat temnou pointu celé „konsolidace“. V centru autorovy 
pozornosti jsou jednak literárně dramatické pořady, jednak lidé, jež lze z hlediska textu 
rozdělit do dvou poddruhů – dramaturgové a scenáristé na jedné straně, režiséři na straně 
druhé; kategorie šéfů je rozlita po celém textu. Nejde o žádnou kompilaci, jakkoliv s řídce se 
vyskytující současnou literaturou autor vydatně pracoval, klíčovým zdrojem se mu nicméně 
stal archiv České televize, dobový tisk a využil i žijících pamětníků. Zdůrazňuji, že práce má 
výrazně až příkladně badatelský charakter a že její smysl rozhodně nespočívá jen v dosažení 
titulu bakaláře. Protože jsem práci přečetl s velikým zájmem a jako s celkem s ní nemám 
žádný problém (čímž inzeruji, že jiné než výborné hodnocení si neumím představit), zaměřím 
se ve svém posudku pouze na její kritické čtení. 
 

• Začnu hned názvem: slibuje žánr, ale na mysli má institucionální jednotku ČST, 
protože jde o redakci LDV neboli redakci konstituovanou za účelem pěstování tohoto 
žánru, takže název je zavádějící.  

• Vymezení dvou fází konsolidace mě poněkud mate, protože celý výklad té první fáze 
je o tom, že žádná konsolidace zatím v podstatě nenastala a vše odstartoval teprve 
nástup Jana Zelenky na post ústředního ředitele. Takže dotaz: to je literaturou 
zavedené členění, nebo je to váš pohled na celý vývoj anebo vás k použití pojmu 
konsolidace pro tu „první fázi“ dohnala navzdory materiálu formulace zadání tématu? 

• Je zjevné, že jedním z kritérií pro hodnocení pořadů LDV je v autorově práci jejich 
angažovanost v aktuálních společenských procesech a že neangažovanost je vnímána 
téměř jako únikovost. Tady zjevně absentuje nějaký metodologický rámec, který by 
uvedl opositum angažovaný – únikový do nějakých historických relací. Budou zde 
zcela jistě dva kontexty – přednormalizační a normalizační. Ale v obou případech zde 
bude také kontext programové nabídky ČST jako celku. Historické specifikum české 
společnosti je, že kultura zde často a dlouho suplovala politiku, protože pro její 
pěstování a standardní mediální reflexi nebyly podmínky. To je životodárná půda – i 
ve smyslu diváckém – pro metafory a alegorie. V okamžiku, kdy takové podmínky 
vzniknou, tj. když začne žurnalistika a publicistika plnit své standardní společenské 
funkce, ztrácí zpolitizovaná umělecká metaforika na síle a také aktuálním smyslu. To 
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nastalo v éře Pražského jara. A zase zaniklo s nástupem normalizace, která myšlení 
české společnosti nesmírně zpolitizovala a zásadním způsobem ovlivnila její divácká 
očekávání. 

• Jazyk ve smyslu formulačním. Autor velmi často přebírá termíny, celé fráze a bezděky 
i hodnocení z dobových pramenů bez jakékoliv autorské distance. „Emotivní výpady 
obyvatelstva byly na straně televizního vedení vnímány jako překážka v pokračování 
progresivního kursu.“ (s. 48), koordinační výbor se stal informačním kanálem 
„sloužícím lidu“ (s. 43), pojem „kádr“, „kádrový“, sám pojem „konsolidace“, 
„normalizace“, „strana a vláda“ (stran bylo přece více a také proč toto pořadí?). Takže 
by to chtělo nenechávat se vtáhnout do dobových rétorických praktik, dostat se mimo 
ně a naopak s nimi reflektovaně pracovat ve svůj prospěch. Jazyk je úžasný pramen. 

• Z odborné literatury autor nejvíce těžil z prací Jarmily Cysařové a obávám se, že bez 
jakéhokoliv kritického odstupu. Jarmila Cysařová sice po listopadu působila v ÚSD 
jako historička televize, ale byla to bývalá zaměstnankyně ČST právě 
v inkriminovaných letech a její texty jsou primárně pamětnické, jakkoliv 
„verifikované“ pramenným výzkumem. To jenom abychom si ujasnili žánr jejích 
textů. Obrací se ve svých textech k nejsilnějšímu období svého profesionálního života 
a k jeho zkáze. To je rámec, ve kterém se pohybuje její myšlení i interpretace tématu. 
Také mi není vždy úplně jasné, kdy autor hovoří sám za sebe a kdy, dejme tomu, 
excerpuje Cysařovou či jiné autory. Když třeba hovoří o „neškodném satirickém 
pořadu Člověče, nezlob se“ z roku 1958 (s. 12), znamená to, že ten pořad viděl, nebo 
od někoho to hodnocení přejímá, a když tak od koho? Neškodná satira je tak trochu 
contradictio in adiecto, protože podstatou satiry je útok, takže buď to není satira, nebo 
není neškodná.  

• Jako poměrně závažný lapsus vnímám absenci konkrétních dat u odkazů na archivní 
prameny. Není-li na nich uvedeno, pak mají být označeny jako nedatované, ať má 
čtenář jasno. Ale u řady z nich jistě datum existuje jako například u citované úřední 
korespondence. Malá ukázka důležitosti konkrétních dat: autor píše o plošné prověrce 
zaměstnanců televize v roce 1958. Má zcela zásadní význam, zda byla nařízena 
v první půli roku, nebo v té druhé po XI. sjezdu KSČ. Pokud v té první, může mít 
autor ve své interpretaci pravdu. Pokud v té druhé, jsme v tu ránu v úplně jiném 
historickém kontextu a máme najednou krásnou příležitost spatřit standardizované 
mechanismy při výkonu politické moci. Vybere se ad hoc vhodné dílo/periodikum 
(Člověče, nezlob se, Tři přání, časopis Květen…), to se politicky skandalizuje, což 
moc jakoby „oprávní“ zasáhnout represivními prostředky proti dané části kulturní 
fronty a v očích obyvatelstva posílit svou znejistělou pozici demonstrací své moci 
provázenou obnovením slábnoucího strachu v řadách obyvatelstva. Takže abychom to 
nezamluvili – kdy byla ta prověrka televizních pracovníků písknuta? 

 
Konkrétnosti: 
– „film v politickém dialogu následujících měsíců spíše mlčel“ (s. 37, týká se jara 1968) – 
nerozumím 
– nelze vysvětlovat model stranické struktury z poloviny šedesátých let na základě návrhu 
stanov z 10. 8. 1968 (s. 23) 
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– Manon Lescaut není Vančura, ale Nezval (s. 19) 
– nepišme novou vlnu s velkým N, nebyla to instituce ani umělecká skupina a umělecké 
směry a proudy s velkým písmenem také nepíšeme 
– s. 51, ř. 9 shora: má být 1969, ne 1968 
– nelze použít formulaci „Kunderovy směšné povídky“ (s. 62) 
– drsnější jazykové prohřešky: zda-li, sepjetí, jež x jenž 
– že autor citoval můj článek z Dějin a současnosti mě samozřejmě zahřálo, že název není 
úplný už méně (s. 97); rovněž není košer, že formulace poznámky vzbuzuje zdání, jako 
bych v něm psal o neodvysílaném dílu Písně pro Rudolfa III Dinosaurus – bohužel nepsal, 
neměl jsem tehdy o něm ani tušení a pěkně ve mně hrklo, když si do mě Jan Jaroš při 
nejbližším setkání na ulici rýpl 
 
Toť zhruba vše. Jakubovi Jiřištěmu budiž poděkováno za jeho pro katedru jistě 
reprezentativní bakalářskou práci a nechať je – jak avizováno – ohodnocena známkou 
výborně. 
 
V Praze dne 11. 2. 2012 
 

doc. PhDr. Ivan Klimeš 


