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Začnu od konce, tedy tím, že tímto navrhuji ohodnotit magisterskou práci Jakuba Jiřiště 
známkou výborně. Důvody jsou nasnadě – zvolil si velmi náročné téma, kterého se zmocnil 
neobyčejně svědomitě, po koncepční stránce promyšleně, z textu je znát, že tématem dýchá, 
pravda na velmi nešetrném rozsahu. Rozhodně jsem ocenil, že vnímal vliv televizní instituce 
na psaní o televizi a televiznosti (totéž by se dalo sledovat i u filmu a rozhlasu), že z onoho 
dobového úhoru shromáždil kde co a do mrtě to využil. Práce obsahuje celou řadu cenných 
informací o dějinách televize, které tak tvoří kontext reflexivnímu tématu. Jako oponent chci 
vyslovit údiv, že autor více nenaslouchal doslovu Vladislava Čejchana k soubornému vydání 
pěti televizních her z roku 1966. Text má svým způsobem bilanční charakter – byl to první (a 
poslední) ediční počin svého druhu, navíc v orbisácké ediční řadě Divadlo, kde pokud se 
nemýlím, nikdy nevyšel nějaký filmový scénář ani rozhlasová hra, televizní ano, takže 
zvláštnost. V seznamu literatury postrádám monografii Jana Svobody o Janu Kučerovi, kterou 
autor mohl zapojit v textu více než jen zpracováním kučerovského medailonu. Hlavně však 
autorovi unikla studie Drahoslava Makovičky a Antonína Moskalyka Zamyšlení nad estetikou 
televize vydaná v roce 1971 v druhém svazku brněnských Otázek divadla a filmu. Stane se. 
Vzdor vší snaze o analytičnost nemohu také nekonstatovat značnou závislost na probíraných 
textech. Prohlásí-li někdo v nějakém oficiálním referátu, že rok 1961 byl pro televizní kritiku 
zlomový, protože vyšlo celkem 170 kritik, neznamená to ani náhodou, že to opravdu rok 
zlomový byl. Dnes už víme, že televizní kritika tehdy vlastně nevznikla, takže se ani nemělo 
co lámat. Za koncepčně nevyjasněnou považuji otázku československosti, resp. českosti, resp. 
slovenskosti tématu. Vzhledem k uměleckému významu slovenské televizní tvorby 60. let 
nelze tyto dvě souběžné identity nevnímat. Vzdor řečenému trvám na svém úvodním návrhu 
na hodnocení. Tím považuji svou roli oponenta za ukončenu, nicméně mám k celé práci ještě 
komentář. 
 Jakkoliv autor pěstuje důsledně akademický styl a dává vydatně najevo teoretický 
background celé práce, faktem zůstává, že jde zároveň, resp. především o práci historickou a 
z toho něco plyne. Třeba v mém případě četba celého textu jiným zrakem. Sledujeme reflexi 
televizního média v průběhu necelých dvou dekád, které se vyznačují obrovskou vývojovou 
dynamickou (a teď nemám na mysli politické dějiny, ale právě mediální). Na počátku pár 
hodin vysílání týdně pro zanedbatelné procento koncesionářů, na konci televize v každé 
domácnosti, chystá se zavedení druhého programu, není vlivnějšího média nad ni a diskurz 
stran televizní specifičnosti a televizní hry rozvíjí ve čtrnáctimilionové zemi všeho všudy 
nějakých deset lidí. Pozoruhodné. Každý z nich říká – zdůrazňuji že nedoktrinálně, takže 
autorem užívaný výraz „ideál“ je možná silné slovo – trochu něco jiného, kolem se valí široký 
proud vlastní televizní tvorby, autor se v tom všem snaží nalézt nějaké vzájemné průniky a 
protože se snaží opravdu hodně, tak nějaké i nalézá. A při té úzkostlivé péči o každý výhonek 
televizního diskurzu a subdiskurzu mu, zdá se mi, uniká celek lesa. Že totiž dobový význam 
média přímo dramaticky neodpovídá rozvinutosti televizního diskurzu. Že tento diskurz 
zahrnuje očekávání příštího vývoje třeba na poli televizní kritiky, ale tato očekávání se 



nenaplnila, protože televizní kritika se jako nová odnož umělecké kritiky neetablovala. 
Televizní médium tu ostatně jen zopakovalo zkušenost média rozhlasového. Rozhlasu je tu 
vůbec pomálu, přitom jde o analogii opodstatněně vtíravou až po tu rozhlasovou hru a hledání 
její specifičnosti i rozvíjení rozhlasové kritiky ve třicátých letech a její naprostá absence 
v poválečném období až po dnešek. Chci tím vším říct, že toto téma vyžaduje z mého hlediska 
daleko větší historický nadhled a řadu mediálních kulturněhistorických komparací, aby se 
dobové diskuse o televizní hře jako dramatickém útvaru nového typu staly historicky 
srozumitelnými. Ale to už by bylo téma pro disertační práci. 
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