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Tisk, rozhlas a televize zásadním způsobem ovlivňovaly podobu pokusu o československou 

reformu v letech 1963-1969. Zvláště v krátce éře tzv. Pražského jara 1968 i na počátku éry 

posrpnové sehrály úlohu spolutvůrce obrodného procesu, významně formovaly veřejný 

diskurz, staly se výrazem nastupující názorové plurality a v určitém okamžiku fakticky plnily 

funkci jediné reálně existující opoziční síly vůči vládnoucí KSČ. V zásadě můžeme říci, že 

domácí i zahraniční historiografie věnovaná osmašedesátému roku již tehdejší roli médií 

obsáhle popsala a zhodnotila, jak v globálním, přehledovém, měřítku, tak v kontextu analýzy 

konkrétních událostí a jevů (kupř. dopad zrušení cenzury v březnu 1968, uveřejnění Dvou 

tisíc slov, srpen 1968). Ponecháme-li stranou žurnalistiku rozhlasovou a televizní, máme dnes 

k dispozici také několik výborů z dobové tiskové publicistiky (legendární Liehmova čítanka 

z roku 1988, nyní zpřístupněná i elektronicky, nebo pramenná edice Jiřího Hoppe). Naopak 

odborné či memoárové literatury věnované jednotlivým periodikům, která by se komplexněji 

zabývala jejich názorovým profilem, personálním složením redakce, reflexí témat, již hýbaly 

dobovým veřejným diskurzem, střety s cenzurou, vztahem k politice KSČ, vlivem na veřejné 

mínění atd., najdeme dodnes jako šafránu (čestné výjimky představují např. memoáry Milana 

Jungmanna Literárky můj osud nebo slovenský sborník Kultúrny život a slovenská jar 1968). 

Navíc se pozornost autorů soustředí především na několik časopisů s delší tradicí (Literární 

noviny / Literární listy, Reportér, Kultúrny život, Tvář), jejichž význam je někdy zpětně až 

legendarizován, zatímco jiné revue, které také citelně poznačily tvářnost let 1968–1969 a 

měly určitý dopad na veřejné mínění, zůstávají dosud opomíjeny (Politika, Plamen, Nové 

slovo aj.). Do této druhé skupiny náleží také týdeník Zítřek, vydávaný Československou 

stranou socialistickou mezi říjnem 1968 a dubnem 1969. Stal se předmětem diplomové práce 

Pavly Zejdové, která si dala za cíl vyložit okolnosti vzniku časopisu, vykreslit jeho názorový 

profil, dobový kontext jeho působení, společenský dopad, příčiny jeho zastavení i pozvolné 

rezignace na opětovné vydávání. Na tomto místě tedy musím zhodnotit, jak se svého úkolu 

zhostila. 

V úvodní části textu se autorka věnovala teoretickému zakotvení své práce. Pokusila se tu 

vymezit své osobní stanovisko k úskalím i osobním limitům práce historika a zároveň 



objasnit, jakým způsobem chápe a také interpretuje některé pojmy, které ve své stati používá 

(občanská společnost, normalizace, česká otázka). Tato partie textu přesvědčivě dokládá její 

znalost některých nejnovějších prací týkajících se otázek filozofie dějin či metodologie 

historické vědy. Zároveň průkazně svědčí o tom, že nad daným tématem dovede tvůrčím 

způsobem přemýšlet a velmi zvažuje, jak zpracovávanou problematiku uchopit. Při prvotním 

čtení textu tato partie působí dojmem, jako kdyby šlo o metodologický úvod mnohem 

rozsáhlejšího textu, než jakým diplomová práce nakonec je. V konfrontaci s ostatními 

partiemi práce tato pasáž vypadá nejpropracovaněji, obzvlášť zkonfrontujeme-li ji s 

obsahovou analýzou Zítřku. Na ní je naopak na první pohled vidět chvat a značná 

nedotaženost. Diplomová práce tak má poněkud dvojlomný charakter, s přibývajícími 

stránkami kolísá její kvalita a detailní obsahový rozbor publicistiky Zítřku, který podle mých 

prvotních představ měl být základním tématem předkládaného textu, je poměrně výrazně 

upozaděn.     

Autorka při psaní vycházela z různorodé pramenné základny. Detailně prostudovala 

jednotlivá čísla týdeníku. Podařilo se jí získat dva narátory z řad členů tehdejší redakce 

(škoda, že se nepokusila zkusit nalézt kontakt na Michala Lakatoše), prováděla archivní 

výzkum v Národním archivu ve fondu ČSNS, s jehož pomocí se pokusila objasnit okolnosti 

vzniku časopisu a motivace vedení ČSS k jeho vydávání a zastavení. Je však velkou chybou, 

že při objasňování poměrů uvnitř této strany v éře Pražského jara nevyužila nedávno 

vydaných pamětí místopředsedy ČSS Karla Löbla, které představují nejobsáhlejší a 

nejsoustavnější memoárové svědectví o historii ČSS v letech 1948-1989. Samotnému Zítřku 

se sice tyto vzpomínky věnují jen v několika odstavcích (s. 337, 474-475), ale i z nich by se 

např. dověděla, že za pseudonymem Kosmas, který se v Zítřku věnoval ekonomické 

problematice, se pravděpodobně ukrýval Václav Klaus.  

V teoretické části se autorka věnuje politické situaci v ČSSR, tiskových poměrům i osudům 

ČSS a nakladatelství Melantrich. Oceňuji využití nově zpřístupněných sovětských dokumentů 

z edice Jitky Vondrové. Na druhou stranu pasáž věnovaná velké politice představuje pouhý 

výtah z textů této autorky a to se mi zdá přece jen trochu málo, vhodné literatury je 

k dispozici mnohem víc. Navíc se tu objevují drobné nepřesnosti obsahové i chronologické.  

V analytické části se autorka mj. zamýšlí nad profilem a významem časopisu, přičemž 

komparuje v některých ohledech názorově dosti protichůdné svědectví Sylvy Daníčkové a 

Aleše Fuchse. Nezaujímá k nim ale vlastní hodnotící postoj. Na základě vlastní četby obsahu 

časopisu by ale mohla a také měla kriticky zhodnotit míru jejich relevantnosti. Byl Zítřek 

převratný, jedinečný nebo naopak ničím nevynikal? Jak se postavit k těmto názorovým 



pólům? Diplomantka také nekriticky převzala některé faktické omyly z výpovědí narátorů. 

Sylva Daníčková označuje termínem Lidové noviny týdeník Literární noviny. Má to svou 

logiku, Lidové noviny přestaly jako deník SČSS vycházet roku 1952 a Literární noviny je 

jako hlavní spisovatelská revue nahradily. Jejich obnovení zhatila srpnová okupace. Proto 

také kreslíř Ivan Steiger nemohl být v šedesátých letech kmenovým autorem Lidových novin 

(s. 50). 

Obsahovou analýzu autorka zredukovala jen na jakési přehledové shrnutí a zhodnocení 

některých témat, které se v článcích týdeníku kontinuálně objevovaly (úvahy o postavení 

národa, politika, ekonomika, situace v médiích, problematika cenzury). Zvláště zamrzí, že se 

blíže nevěnovala textům Michala Lakatoše. Navíc mi v závěru práci poněkud chybělo stručné 

zamyšlení nebo položení si otázek, zda měl Zítřek nějaký ucelený profil, koncepci. Obstál by 

dlouhodobě, třeba kdyby poměry byly jiné a on mohl dál svobodně vycházet, kam by se 

posunul, jaký by mohl být, měl potenciál?  

Oceňuji přílohy, zvláště soubor karikatur. Viděl jsem však jejich podobu až ve finální verzi 

textu, a proto si kladu otázku, zda bylo vhodné využít v případě narátorů kromě rozhovorů i 

samotný protokol a jejich osobní kartu s datem narození a mobilním telefonním číslem? 

V závěru tedy konstatuji: Diplomantka zpracovala svou magisterskou práci na odpovídající 

úrovni. Prokázala schopnost samostatné a kritické práce s prameny a odbornou literaturou. 

S přihlédnutím k výše uvedeným výtkám doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji její 

hodnocení stupněm velmi dobře.  

 

 

V Praze, 8. září 2014      PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 

 


