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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Lucie PRCHLÍKOVÉ Počátky televizního 
vysílání v Československu a formování jeho divácké obce. Praha : Fakulta humanitních 
studií Univerzity Karlovy, 2014. 84 s. 

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Mücke, Ph. D. 

 

Autorka diplomové práce si v úvodu stanovila za svůj hlavní cíl seznámit čtenáře 
s počátky televizního vysílání v Československu v padesátých letech minulého století 
prostřednictvím pohledu tehdejších diváků. Při analýze zkoumaného tématu pak vycházela 
především z dostupné literatury, dobového tisku (Rudé právo), orálně-historických rozhovorů 
a v omezené míře také z archivních pramenů (fond ÚV KSČ). Osobně považuji zvolené téma 
za velmi originální, protože otevírá celou řadu zajímavých otázek v rámci dějin 
každodennosti, konkrétně pak volnočasových aktivit, a nabízí také možnost komparace 
významu televizního vysílání a názoru na něj v minulosti a současnosti. Bohužel, předkládaná 
práce zůstává z hlediska obsahu podle mého názoru někde na půli cesty k vytčenému cíli. 

 Diplomantka nejprve v úvodu stručně seznamuje čtenáře se svým záměrem a definuje 
období počátků (ve výkladu se pohybuje v rozmezí od předválečné éry až do začátku 
šedesátých let s hlavním těžištěm v polovině padesátých let). Následuje krátká metodologická 
část, v níž se zmiňuje o průběhu terénního výzkumu. Těžiště práce pak spočívá spíše 
v teoretické, než v praktické části. V textově nejdelší teoretické části je nejprve nastíněn 
základní mezinárodní historický a technologický kontext (počátky televizního vysílání 
v evropských zemích – Velká Británie, Francie, Itálie), poté se již pozornost zaměřuje na 
experimentální a oficiální počátky televize v Československu, včetně jejího ideologického 
významu. Teoretický oddíl pak uzavírá stručný přehled prvních televizních studií, 
programové skladby a výše koncesionářských poplatků.  

Významově nejdůležitější část práce, jejíž podstatou je analýza a interpretace 
rozhovorů je o poznání kratší. Zaměřuje se především na následující okruhy témat: první 
setkání s televizí, vnímání televizního programu, otázka kolektivního sledování, proměna 
televizního vysílání a jeho skladby z pohledu narátorů a narátorek včera a dnes. Ke zvolené 
struktuře nelze mít po formální stránce výhrady. Autorka postupovala podle tradičního 
chronologického schématu, přičemž jednotlivé části textu na sebe logicky a plynule navazují. 
Kvalita zpracování má pak z hlediska analýzy obsahu vzestupnou tendenci. Za nejzdařilejší 
lze považovat kapitoly 4. – 6. a především pak závěrečné shrnutí, v němž diplomantka 
sumarizuje výsledky svého výzkumu a částečně také interpretuje sebraná data.  

Metodologická část práce je však příliš stručná a ve své podstatě pouze v obecné 
rovině reflektuje průběh terénního výzkumu (až na exkurs v podobě krátkého zamyšlení nad 
subjektivitou a objektivitou orálně-historického pramene). Účelem diplomové práce je 
nicméně, mimo jiné prokázat, že student si také osvojil základní metodologická východiska a 
teoretické koncepty daného oboru. Za největší kámen úrazu pak lze považovat velikost 
výzkumného vzorku (7 rozhovorů + 2 ze sbírek COH ÚSD AV ČR), jakkoliv se diplomantka 
tento fakt snaží obhájit ostýchavostí možných narátorů před technikou a nahráváním. Na 
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tomto místě bych rád upozornil, že metoda orální historie je využívána zcela běžně při 
zkoumání mnohem kontroverznějších (a emočně vypjatějších témat) než jsou vzpomínky na 
počátky televizního vysílání. Jedná se navíc o téma, k němuž se podle mého názoru může 
alespoň nějakým způsobem vyjádřit každý člověk narozený před rokem 1950. Nešťastně byl 
zvolen také způsob pořizování rozhovorů ve dvou sezeních (životopisné vyprávění a 
strukturované interview), který je vzhledem k tématu spíše nevhodný. Jako částečné 
pozitivum pak lze brát fakt, že tazatelka si problematičnost takto pojatých rozhovorů během 
práce sama uvědomila a v metodologické části tuto skutečnost (byť jen v jedné poznámce) 
alespoň částečně reflektuje (viz s. 12).  

Po formální stránce lze práci hodnotit jako velmi dobrou. Pouze seznam použité 
literatury je poněkud stručný a jistě by si zasloužil rozšíření o celou řadu dalších titulů (práci 
bylo určitě možné konzultovat s někým, kdo se obdobné tématice dlouhodobě věnuje, např. 
doc. M. Franc, který mohl diplomantku ve výzkumu posunout dále, popř. lépe nasměrovat). 
Naopak vyzdvihnout lze fakt, že v práci se ve větší míře nevyskytují gramatické ani 
stylistické chyby. 

I přes uvedené výhrady však autorka splnila základní předpoklady závěrečné práce, 
prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu, sebrat výzkumná data a za využití dalších 
zdrojů a pramenů je zasadit do historického kontextu.  

Diplomovou práci Lucii Prchlíkové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 3 (,,dobře“). 
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