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Práce Jakuba Jiřištěho patří k prvním závěrečným pracím na naší katedře, které se 
věnují dějinám českého televizního vysílání. Tato skutečnost měla své nesporné výhody 
v podobě poměrně velké svobody ve volbě samotného objektu zájmu i řady dílčích témat, 
ale i své nepopiratelné nevýhody: bylo potřeba v daném tématu začít tzv. „od píky“, což 
mělo vliv především na první a druhou část práce, v níž se musel autor pustit do rozsáhlé 
syntézy vývoje literárně dramatického vysílání od jeho počátků až do srpna 1968. Teprve 
poté, kdy si připravil „půdu pod nohama“, mohl začít čtenáře seznamovat se samotnou 
situaci v období tzv. konsolidace. 

 
Autor svou práci založil především na rozsáhlém studiu dochovaných archivních 

materiálů z fondů Spisového archivu České televize a z fondů ÚV KSČ uložených v Národním 
archivu. Ze sekundární literatury navazuje především na výzkum Jarmily Cysařové. Již 
v úvodu práce zjišťujeme, že cíle Jakuba Jiřištěho budou nemalé, a sice revidovat kontext 
vzniku dramatických televizních děl 60. let, která jsou dosud v obecnosti vnímána často jako 
vrchol české televizní tvorby do roku 1989. Zásadním překvapením práce je interpretace 
okolností tvorby literárně dramatických děl v Československé televizi Praha, která – 
podmíněna konkrétními personálními, interními politickými a organizačními proměnami ale i 
velkými časovými prodlevami v procesu schvalování a nasazení projektu do výroby – zdaleka 
nekopíruje obecný vývoj rostoucí a po srpnu 1968 opět limitované svobody slova a s tím 
souvisejícího rozvoje a následného útlumu mediálního obsahu vč. televizního zpravodajství a 
publicistiky.  

 
Další podstatnou hodnotu Jakubovy práce spatřuji v detailně popsaných taktikách, 

které využívaly vnější mocenské složky (především KSČ) a případně politický management 
Československé televize s cílem proměnit redakci literárně dramatického vysílání a její 
výstupy k obrazu svému. Nejednalo se totiž ani o proces jednoduchý, jednoznačně 
konzistentní, ani o proces bezchybný a vždy rychlý, jak by se mohlo z pohledu vzdáleného 
několik desetiletí zdát.  

 
Proces psaní této bakalářské práce se nakonec ukázal být poměrně komplikovaný. 

Téma a texty samotný jako by samovolně – přes všechny snaho o omezení – bobtnaly nad 
míru standardu, zdroje jednotlivých kapitol se ukázaly být informačně nevyvážené, což 
ovlivnilo i výslednou podobu studie. Přesto, že ne vždy se podařilo nalézt optimální 
formulaci, dostatečně kritický odstup k pramenům, nebo dostatečně nosný klíč k pohledu na 
dílčí otázky, považuji pokus Jakuba Jiřištěho reflektovat pozadí televizní dramaturgie v oblasti 



literárně dramatického vysílání 60. a 70. let za odvážný, zcela validní, poctivý a na úrovni 
bakalářské práce za výjimečný a proto navrhuji ohodnotit ho známkou výborně. 
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