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Jana Čížkovská se touto magisterskou prací zařadila mezi pomalu (ale přece) rostoucí skupinu 

badatelů, které zajímá vývoj televizního média v Československu. Relevantních prací z této 

po léta ignorované tematické oblasti je vskutku poskrovnu, a tak máme přinejmenším 

skálopevnou jistotu, že autorčino předložené dílo je bezezbytku původní, jelikož ho – docela 

obyčejně – nebylo kde zkompilovat. Reflexe televize se zatím ubírá dvěma proudy – jeden se 

zaobírá televizní tvorbou, nejčastěji z období normalizace, druhý pak vlastní institucí televize. 

K tomuto druhému proudu se právě řadí práce Jany Čížkovské, práce doslova vydolovaná 

z archivního výzkumu. Vyjadřuji se s takovou expresí proto, že spisový archiv České televize 

nemá ještě podle všeho za sebou divoké období laického archivnictví, a tak některé autorkou 

vytěžené prameny opět pohltila zpět džungle televizního archivu. Je docela dobře možné, že 

tato magisterská práce bude na delší čas jediným seriózním zdrojem informací na dané téma. 

 Na tématu této práce jsme se s autorkou domluvili v čiré bezelstnosti dvou 

nevědomých lidí. Z počátečního tematického výstřelu od boku zůstal zachován pouze 

jednoduchý název, který měl mít zprvu až deskriptivní charakter. Se zahušťujícím se 

průběhem archivních výzkumů však začala úsečná dikce titulu získávat literární rozměr. 

Příběh přípravy druhého programu se stále prodlužoval a až nekonečně robustněl. První den 

II. druhého programu se tak z původního tematického těžiště práce změnil jen v jakousi 

finální codu, vlastně už téměř nedůležitou. 

 Rekonstrukce více než dvanáctileté přípravy druhého vysílacího kanálu ukazuje, jak se 

ve vzájemném zaklesnutí prolínají koncepční, organizační a technologické aspekty televizní 

instituce s otázkami dramaturgickými a tvůrčími. Trvale přítomná politická kontrola a 

úkolování ze strany mocenského centra se tu střetává s tvůrčím testováním estetického 

potenciálu média a různých formátů televizních pořadů. Je to po čertech zamotané klubisko 

v něčem navzájem vzdálených a v něčem zas vzájemně podmíněných témat, která podřídit 

nějaké výkladové kázni není věru snadný úkol. 

 Jana Čížkovská se s ním poprala s úctyhodným výsledkem. Jako čtenáři opouštíme 

v závěru práci rámcově zorientováni v mezinárodních kontextech tématu, v jednotlivých 

etapách přípravných prací, v otázkách personálního zabezpečení ve všech fázích prací i 

v komplikacích, jež do celého procesu přinesl na politické scéně dramatický závěr dekády. 



Z pozice školitele nepociťuji potřebu poukazovat zde na případná nedotažená místa či 

problematizovat některé závěry. Naopak bych rád na tomto místě ocenil opravdu nemalý 

rozsah archivního výzkumu s touto prací spjatého, autorčinu zanícenost a celkové nasazení i 

průběžnou komunikaci se mnou co školitelem. Po stránce tematické máme v případě práce 

Jany Čížkovské co dělat s badatelským prvovýstupem, jehož výsledek by rozhodně stál za 

nějakou formu publikace. 

 Doporučuji magisterskou práci Jany Čížkovské k obhájení a navrhuji známku 

výborně. 
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