
Posudek diplomové práce Bc. Pavly Zejdové „Zítřek často pro nás mívá barvy 
naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho společenská role v počátečním období normalizace

V posledních letech se velmi často probírá otázka, nakolik byly reformy v Československu na 
konci šedesátých let pouze záležitostí Komunistické strany Československa a jejích členů a 
jakou roli v celém procesu hráli členové dalších stran tehdejší Národní fronty i občané bez 
jakéhokoliv stranického zařazení. Jde o přirozenou reakci na situaci, kdy diskurz o letech 
1968-69 byl formován především na základě obrazu bývalých členů a funkcionářů KSČ. 
Aktivity jinostraníků a bezpartijních jsou ovšem zmapovány dosud jen částečně a bližší 
pozornost nebyla věnována ani některým velmi důležitým a zároveň mimořádně zajímavým 
fenoménům, mezi něž bezesporu patří i fungování týdeníku Zítřek, vydávaného od října 1968 
do dubna 1969 vydavatelstvím Melantrich spojenému s tehdejší Československou stranou 
socialistickou. Z hlediska výběru tématu lze tak práci P. Zejdové vysoce ocenit. Časopis 
Zítřek představuje důležitý pokus o vytvoření reprezentativního kulturně-politického časopisu
mimo struktury KSČ a organizací tradičně s komunistickou stranou svázaných a zároveň 
může být zajímavým svědectvím o aktivitách Československé strany socialistické v letech 
1968-69, kdy se přinejmenším část členstva snažila shodit kuratelu KSČ pod níž se 
socialistická (nebo dříve národně socialistická) strana dostala po únoru 1948. Autorka práci 
poměrně důkladně promyslela a teoretické pasáže diplomové práce působí mimořádně 
přesvědčivě. Orální historie zde byla využita spíše pro dokreslení situace, což je dáno i 
skutečností, že se P. Zejdové podařilo získat pouze dva rozhovory od členů redakce (S. 
Daníčkové a A. Fuchse), důraz je tak položen na analýzu samotného časopisu (čísla jsou 
uveřejněna na internetové stránce ÚČL AV ČR) a na studiu archivních pramenů a sekundární 
literatury. Zde však již narážíme na problémy. Především autorka neexcerpovala sekundární 
literaturu zrovna dokonale, především ji uniklo k danému tématu velmi významné 
memoárové dílo dřívějšího vysokého představitele Československé strany socialistické Karla 
Löbla Naděje a omyly. Vzpomínku na onu dobu (Praha: Academia 2012). Karel Löbl sice 
zmiňuje záležitosti časopisu Zítřek spíše jen okrajově, ale přesto přináší zásadní informace. 
Například identifikuje pseudonym Kosmas, který P. Zejdová nerozluštila, s ekonomem 
Václavem Klausem. K tomu snad můžeme podotknout, že k autorství článků publikovaných 
pod pseudonymem Kosmas v Zítřku (stejně jako těch psaných pod pseudonymem Dalimil do 
Literárních listů, respektive Listů) se sám Václav Klaus přihlásil např. v rozhovoru pro 
Hospodářské noviny v roce 2008. Löblovy paměti však umožňují také lépe zasadit časopis 
Zítřek do kontextu doby a pochopit jeho roli ve vnitřní politice Československé strany 
socialistické, což je aspekt, jenž se úplně nepodařilo autorce osvětlit, přestože využila i 
písemnosti z fondu ČSNS uloženého v Národním archivu. Karel Löbl např. zdůrazňuje 
návaznost Zítřku na národněsocialistický časopis Svobodný zítřek, vycházející v letech 1945-
48, kterou P. Zejdová zmiňuje jen velmi letmo. Naopak konstruuje spojitost s časopisy 
Přítomnost, respektive Dnešek, což však byla periodika odlišného typu, založená na formující 
roli jejich redaktora Ferdinanda Peroutky, největší hvězdy československé žurnalistiky té 
doby. Žádnou podobnou osobností Zítřek nedisponoval a ani se zde nerýsovala.
Autorka také bohužel nevěnovala hlubší pozornost hlavní konkurenci časopisu Zítřek v letech
1968-1969, kterou tvořil vedle týdeníku Reportér vydávaného novinářským svazem zejména 
nesmírně populární časopis Literární listy, respektive v tomto období již pouze Listy. Přitom 
právě poměřování s Listy rezonuje výrazně u obou narátorů, byť zastávají značně odlišný 
názor na úspěch Zítřka v této konkurenci (S. Daníčková v rozhovoru zaměňuje Literární listy 
či Listy za Lidové noviny, v té době nevycházející). Jistě by také bylo zajímavé srovnat, zda a
jak se lišily příspěvky autorů přispívajících do obou periodik (např. M. Lakatoš, V. Klaus) 
podle toho, zda byly určeny k publikaci v Zítřku nebo v Listech, případně zda Zítřek nebyl 
dokladem jejich radikalizace v posrpnovém období.



Poněkud nevyužitá zůstává také S. Daníčkovou nadhazovaný rozpor mezi snahou 
socialistické strany, respektive jejich představitelů vrátit se k tradiční tématice této strany, a 
úsilím některých členů redakce o vytvoření skutečně špičkového kulturního časopisu 
mezinárodní úrovně, stejně jako její zajímavá zobecňující myšlenka, že v dané chvíli se česká 
žurnalistika příliš věnovala situaci v Československu a nepouštěla se do širších rozborů a 
analýz.
Zrovna tak mohla autorka získat informací o jedné z klíčových osobností Zítřka, vědeckém 
pracovníkovi Ústavu státu a práva ČSAV Michalu Lakatošovi.
Spíše povrchní se mi zdá klíčová část diplomové práce, tedy obsahová analýza časopisu 
Zítřek, která se vešla na pouhých 14 stránek, spíše než o analýzu se jedná o bezbarvé shrnutí 
obsahu bez hledání hlubších souvislostí a hlavně bez komparace s jinými periodiky ze 
stejného období. Nepodařilo se tak dostatečně objasnit pozici časopisu Zítřek mezi dalšími 
dobový periodiky a vysvětlit jeho význam.
Jinak stylistika diplomové práce je na vcelku dobré úrovni, jen v úvodu do obecné politické 
situace v šedesátých letech (srv. s. 25) autorka používá natolik intenzivní zkratku, že text 
působí poněkud nepřehledně a zmateně. Občas se vyskytují i určité stylistické neobratnosti, 
např. že A. Dubček a další členové vedení byli „internováni do Sovětského svazu“ (s. 27). Za 
velmi sporné považuji uveřejnění velkého množství karikatur ze Zítřka (na celkem 38 
stranách), bez jakéhokoliv rozboru a srovnání např. s tvorbou tehdejšího hlavního 
humoristického časopisu Dikobraz, kam ostatně někteří autoři kreseb v Zítřku rovněž 
přispívali. Navíc kvalita některých reprodukcí není zrovna nejvyšší.
Celkově diplomová práce P. Zejdové působí poněkud uspěchaně, zvláště pokud se týká 
analytické části, která poměrně ostře kontrastuje s dobře promyšlenou úvodní teoretickou 
úvahou. Vzhledem k nedostatkům v heuristické části i v historické analýze doporučuji 
hodnotit práci stupněm dobře, jen v případě mimořádně kvalitní obhajoby spojené s pokusem 
alespoň o náčrt komparativního přístupu by podle mého názoru bylo možno uvažovat o 
lepším hodnocení.
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