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Abstrakt 

 

Cílem práce je pomocí metody orální historie popsat vývoj a některé proměny 

Československé a později České televize v 80. a 90. letech 20. století, jak je vnímali běžní 

zaměstnanci a zaměstnankyně této instituce. Práce se zaměřuje na každodenní život 

technických a administrativních pracovníků, přičemž je časově vymezena rokem 1980 a 

rokem 1998, kdy skončilo funkční období prvnímu generálnímu řediteli ČT Ivu Mathé. 

Předmětem zájmu jsou základní pracovní podmínky jako například mzdy, pracovní doba a 

péče o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy. Dále se práce zabývá atmosférou a 

vztahy na pracovišti a loajalitou zaměstnanců vůči instituci. Kromě popsání dílčích 

tematických otázek si práce klade za cíl postihnout proměny každodennosti v souvislosti 

s tzv. transformací společnosti, potažmo porovnat 80. léta s obdobím po listopadu 1989. 
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Abstract 

 

The aim of the thesis is to describe, through the oral history method, the development and 

certain changes of the Czechoslovak and later Czech television in the 1980s and 1990s as 

observed by ordinary employees of this institution. The work focuses on the everyday lives 

of technical and administrative workers and it is delimited by the years 1980 and 1998 

which was the year the tenure of Ivo Mathé, the first general manager of CT, ended. The 

main subjects of interest are the basic work conditions such as salaries, working hours and 

employee care arising from the collective bargaining agreement. Furthermore, the work 

deals with the workplace atmosphere and relationships, and loyalty of the employees 

towards the institution. Apart from the description of the respective topics the work aims to 

cover the changes of everydayness in connection with the So-called transformation of the 

society, or compare the 1980s with the time following the November of 1989. 
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ÚVOD 

 

Když hovoříme o České televizi,
1
 většině z nás se zřejmě vybaví oblíbené pořady, případně 

osobnosti, které vídáme na obrazovkách. Tato jedinečná veřejnoprávní instituce má však 

v současné době téměř tři tisíce zaměstnanců, z nichž větší část zůstává před veřejností 

skryta, přestože jejich práce je pro podnik podobného významu a velikosti nezbytná. Kdo 

tedy jsou oni „neviditelní“ lidé? Jaký byl a je jejich každodenní pracovní život? Jak 

vnímají svou práci a jak ji podle jejich názoru vnímá společnost? Jak se jim postupem času 

proměňovaly pracovní podmínky? A do jaké míry ovlivnila jejich práci transformace 

politického systému po roce 1989? Právě na tyto otázky se pokouší odpovědět předkládaná 

práce. 

Motivem pro výběr tématu byl můj osobní zájem o danou problematiku, ale také 

zjištění, že ony „neviditelné“ zaměstnance a zaměstnankyně opomíjí i dostupná odborná a 

populárně naučná literatura, která historii televize pojímá z hlediska tzv. „velkých dějin“,
2
 

případně pojednává o tom, co je podle autorů a autorek pro čtenáře „atraktivní“.
3
 

Cílem práce tudíž je doplnit současné poznání o mikrohistorický pohled; přičemž se 

zaměřuje na každodenní život technických a administrativních pracovníků,
4
 s nimiž byly 

provedeny rozhovory metodou orální historie. Aby bylo možné zachytit proměny životních 

a pracovních podmínek v důsledku transformace politického systému, je časově vymezena 

na období 80. a 90. let 20. století.
5
 

                                                           
1
 Pokud není uvedeno jinak, v textu své diplomové práce souhrnně označuji slovem „televize“ 

Československou televizi (ČST; 1953 - 1992) a Českou televizi (ČT; 1992 – 2018). Podrobně se jejich 

rozlišení a vývoji věnuji v úvodní části práce (historický kontext). 

2
 Termínem „velké dějiny“ rozumím významné politické a společenské události naší historie a osobnosti 

s nimi spjaté. Do kontrastu tzv. „velkých dějin“ lze postavit „malé dějiny“ (jinak také mikrohistorie nebo 

dějiny každodennosti), které se zajímají o kulturu a každodenní život „bezejmenných“ vrstev společnosti, 

případně „obyčejných“ lidí. 

3
 Dostupná odborná a populárně naučná literatura o dějinách televize (ve smyslu ČST a ČT) předkládá výčet 

faktografických údajů (se zaměřením na zásadní historické mezníky a události) nebo se zaměřuje na 

čtenářsky atraktivní témata - (oblíbené) vysílané pořady, známé profese (režiséři, herci) a významné 

osobnosti (ústřední/generální ředitelé, televizní „hvězdy“). Přebírá tím jakýsi vnější obraz, kterým se televize 

sama prezentuje. 

4
 Rozhovory byly provedeny se šesti pracovníky z technických profesí a s jednou pracovnicí, která se věnuje 

administrativní činnosti. 

5
 Spodní hranice je přitom volně určena rokem 1980, i když někteří narátoři pracují v televizi už od 70. let 20. 

století. Horní hranici představují roky 1997/1998, kdy skončilo funkční období první Rady ČT a prvního 

generálního ředitele. 
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Práce je rozdělena na tři hlavní části. Úvodní část zasazuje vybrané téma do 

historického kontextu, s důrazem na proměny vedení a novelizace zákonů a předpisů, které 

upravovaly pracovní podmínky. Opírá se přitom o relevantní odbornou literaturu, archivní 

prameny a zákonné úpravy.  Metodologická část nejprve charakterizuje a kriticky hodnotí 

dostupnou literaturu a písemné prameny a poté se podrobněji věnuje metodě orální 

historie, přičemž jsou zde uvedeny všechny základní údaje o narátorech (kritéria výběru a 

způsob kontaktování, stručné biogramy) a realizovaných rozhovorech (průběh, analýza a 

interpretace, tematické okruhy, etické aspekty orálně-historického výzkumu). Interpretační 

část je rozdělena na dva velké tematické okruhy. První okruh témat lze souhrnně označit 

termínem „oficiální každodennost“ (předpoklady pro práci v televizi, kádrová politika 

KSČ, politická a veřejná angažovanost na pracovišti v období tzv. normalizace a základní 

pracovní podmínky – mzdy, pracovní doba, péče o pracující a jejich rodiny). Druhý okruh 

témat můžeme naproti tomu pojmenovat jako tzv. „neoficiální každodennost“ (atmosféra a 

vztahy na pracovišti, loajalita a sounáležitost zaměstnanců s podnikem). Kromě popsání 

uvedených dílčích tematických otázek si práce klade za cíl postihnout proměny 

každodennosti v průběhu času, potažmo porovnat 80. léta s obdobím po listopadu 1989. 
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HISTORICKÝ KONTEXT 

 

Vývoj Československé televize do 80. let – stručné shrnutí 
 

Televizní vysílání bylo z pražského studia zahájeno 1. května 1953.
6
 První televizní studio 

v tehdejší Československé republice organizačně spadalo pod Československý rozhlas a 

ministerstvo spojů. Československá televize jako samostatná instituce vznikla až v roce 

1959. V 50. letech se její techničtí a programoví pracovníci potýkali s technickými 

nedostatky
7
 a se zásahy Komunistické strany Československa (KSČ), která dohlížela na 

skladbu pořadů i na běžný provoz významného státního podniku. Přesto se zaměstnancům 

podařilo vybudovat dobře fungující organizaci, jež si v 60. letech 20. století upevnila svou 

pozici díky vynikajícím publicistickým pořadům, zpravodajství a vysoké úrovni umělecké 

televizní tvorby. V období tzv. pražského jara v roce 1968 podporovala reformní politiku 

KSČ a výrazně se podílela na šíření demokratizačních myšlenek mezi širokou veřejnost. 

Vývoj z předchozích let zastavila 21. srpna 1968 okupace ČSSR vojsky Varšavské 

smlouvy. Normalizační vedení státu si plně uvědomovalo vliv televizního vysílání na 

společnost a chtělo ho maximálně využít ve svůj prospěch. Aby si zajistilo absolutní 

kontrolu nad televizí, vytvořilo mocenské mechanismy, jejichž prostřednictvím mohlo 

působit na každého jednotlivého zaměstnance. Dohled nad Československou televizí tudíž 

v 70. a 80. letech výrazně zesílil a ovlivňoval každodenní život lidí, kteří v ní pracovali. Na 

chod podniku působila stranická usnesení, kádrové pořádky, nomenklaturní hodnocení a 

odměňování pracovníků na základě politické angažovanosti. Tyto mechanismy, které byly 

                                                           
6
První na světě zahájila pravidelné televizní vysílání britská společnost BBC v roce 1936. Později 

následovaly USA, Francie a Německo. V rámci bloku socialistických zemí spustil vysílání nejprve Sovětský 

svaz, následovala NDR (4. 6. 1952) a Polsko (25. 10. 1952). V Československu představil televizi veřejnosti 

doc. Šafránek 10. 12. 1935; znovu byla vystavena po 2. světové válce (1949). Práce na vývoji televizní 

techniky však KSČ zakázala a soustředila většinu financí do vojenské oblasti. Oficiálně mělo být televizní 

vysílání připraveno v rámci první pětiletky do roku 1953. Nařízení, které uložilo ministerstvu spojů péči o 

výstavbu a provoz technických rozhlasových a televisních zařízení, vydala 8. 4. 1952. Cílem pravděpodobně 

bylo dohnat a předehnat kapitalistické státy. 

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: ČT, 2013, s. 9–13. 

7
ČST začala vysílat z provizorního studia v prostorách Měšťanské besedy v Praze. V následujících letech 

vznikla studia v Ostravě (1955/56), v Bratislavě (1956), v Brně (1961) a v Košicích (1962). Komplex studií 

na Kavčích horách byl dostavěn až v roce 1979.  

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013. 296 s. 



11 
 

nastoleny mezi lety 1970 a 1975, pak v téměř nezměněné podobě přetrvaly až do listopadu 

1989.
8
    

 

Důsledky tzv. normalizace společnosti v Československé televizi 
 

"Normalizačním“ ústředním ředitelem se stal v srpnu 1969 Jan Zelenka. Jeho vedení si 

kladlo za cíl odstranit z televize politicky „nepohodlné“ tvůrce a pracovníky a upravit 

programovou nabídku podle nových požadavků, přičemž televize měla být od této chvíle 

především mocensko-politickým nástrojem KSČ. Okamžitě byli obměněni lidé z redakcí 

publicistiky, zpravodajství a dokumentu; pracovní poměr byl ukončen i celé řadě externích 

zaměstnanců.
9
 Mimo to provedl ÚV KSČ mezi lety 1970 a 1975 následující opatření: 

1. Založil dvě stálé komise pro dohled nad médii: 

komisi pro koordinaci boje proti antikomunismu,
10

  

komisi pro záležitosti novinářů, kteří se dopustili činů neslučitelných s posláním 

socialistického novináře.
11

 

2. Obnovil Kádrový pořádek ČST a ustanovil Kádrový odbor ČST, jehož úkolem bylo 

každé dva roky zapisovat nomenklaturní hodnocení pracovníků do kádrových 

materiálů.
12

 (Jak velký význam KSČ Československé televizi přikládala, dokazuje 

                                                           
8
 KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013. 296 s.; PITTERMANN, Jiří (ed.) a kol. (Prvních) 10 let 

České televize. Praha: Česká televize, 2002. 372 s.; CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a 

politická moc 1953 – 1989. In: Soudobé dějiny. Roč. 2002 (IX.), č. 3 – 4, s. 521 – 537; CYSAŘOVÁ, 

Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce 

1985–1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s.; CYSAŘOVÁ, Jarmila. Padesát let 

televize: dlouhá cesta k nezávislosti [online]. In: Listy. Roč. 2003, č. 3, nestránkováno. 
9
KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: ČT, 2013, str. 140. 

10
V komisi zasedali členové ideologického oddělení strany, zaměstnanci ministerstev (MO, MV, MZ) a 

Úřadu pro tisk a informace a zástupci sdělovacích prostředků.  

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Roč. 2002 

(IX.), č. 3–4, str. 532. 

11
Rozhodovala o výpovědích zaměstnanců, kteří byli vyškrtnuti nebo vyloučeni z KSČ v rámci prověrek. 

Tamtéž, s. 532. 

12
Cysařová na základě studia archivních pramenů uvádí, že ještě v letech 1986 a 1987 sice měla být při 

hodnocení pracovníků zásadní výslednost práce, ale na prvních místech kritérií figurovalo před odborností a 

charakterem plnění úkolů uložených při komplexním hodnocení v roce 1983 (např. zvýšení politických a 

teoretických znalostí studiem marx-leninismu a odborné problematiky, intenzivnější politická angažovanost), 
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rozsah kádrové evidence, do níž byli podle Jarmily Cysařové ještě v říjnu 1989 

zapisováni i dělničtí pracovníci, které v jiných organizacích zahrnovala jen personální 

evidence.)
13

 

3. Pokračovaly pohovory za účelem výměny stranických legitimací KSČ. Cysařová uvádí, 

že „prověrkové komise zrušily členství sto jednapadesáti pracovníků, sedmdesát čtyři 

z KSČ vyloučily; před zahájením pohovorů odevzdalo legitimace nebo emigrovalo 

pětasedmdesát komunistů. V televizní organizaci ubylo 56,1 procento programových a 

technických pracovníků a sto třicet sedm osob v důsledku prověrek z ČST odešlo“.
14

  

Komentář ústředního ředitele Jana Zelenky (1974) k prověrkám zaznamenal Milan 

Kruml: „Televize si dovedla (s výraznou pomocí politických orgánů) po prošlé krizi 

poradit s kádry. Na obrazovce vidíte dnes většinou mladé lidi, mladé redaktory, 

speakry, hlasatele, i za obrazovkou je mnoho mladých dramaturgů, režisérů. Ve vedení 

jsou soudruzi, kteří se zakalili v mnohých zápasech od Února 48 až po rok 68. Mohou 

si na Západě utečenci Winter, Rohan, Tosek, Pelikán říkat, co chtějí, dokázali jsme se 

bez nich obejít a nikdo na ně ani v televizi ani mezi diváky nevzpomene. Sem tam ještě 

někdo objeví nějakého externistu, který by právě nebyl hoden obrazovky, avšak to 

nemění nic na skutečnosti, že základní směr jsme vyřešili, dali jsme pro práci v televizi 

taková náročná měřítka, abychom tento směr udrželi i nadále“.
15

  

4. Vytvořil nový platový řád pro podporu žádoucí angažovanosti ve sdělovacích 

prostředcích; ten měl zaměstnance motivovat k tvorbě „vhodných“ pořadů a ÚV KSČ 

na něj od roku 1970 pravidelně vyčleňoval ze státního rozpočtu přibližně 27 milionů 

korun ročně.
16

 

5. Vysílání sestavovali pracovníci na základě ideově-tematických plánů, které schvalovalo 

přímo předsednictvo ÚV KSČ. Plány upřednostňovaly tzv. společenskou objednávku; 

tedy pořady, jejichž cílem bylo ilustrovat politickou linii strany,
17

 posilovat u diváků 

                                                                                                                                                                                
členství v politických stranách a organizacích, iniciativa v rozpracování a plnění závěrů sjezdu a zasedání 

ÚV KSČ, aktivní vystupování pro politiku KSČ, zápas proti buržoazním a maloměšťáckým návykům.  

Podrobně CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a 

vítězství demokratické revoluce 1985–1990. Praha: ÚSD AV ČR, 1999, s. 13–20. 

13
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953–1989, s. 536. 

14
Tamtéž, s. 532. 

15
KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 139–140. 

16
Tamtéž, s. 140. 

17
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953–1989, s. 533. 



13 
 

správný světový názor a prezentovat úspěchy normalizačního režimu.
18

 Tím ČST 

pomáhala obnovit a následně udržovat socialistické rituály. Zprostředkovávala 

záznamy z významných politických (sjezdy KSČ a KSSS), společenských (sjezdy 

SSM, JZD a ROH) a sportovních událostí (především obnovené spartakiády v letech 

1975, 1980 a 1985). Zároveň každoročně vysílala speciální pořady vytvořené u 

příležitosti oficiálních výročí: narození Gustava Husáka (10. 1.), založení RVHP (23. 

1.), úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina (24. 1.) a další.
19

  

6. Vedení ČST pravidelně uzavíralo smlouvy s ministerstvy obrany a vnitra. Část pořadů 

vyráběla ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti ČST, kterou vedl pl. 

Miroslav Broumský. Ve smlouvě z roku 1986 o součinnosti při realizaci vojenské, 

bezpečnostní a branné politiky KSČ formuloval zásady vzájemné spolupráce: 

propagace armády, Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže, vojsk ministerstva 

vnitra a Lidových milicí. V pořadech byly využívány materiály pořízené a upravené 

Státní bezpečností; vytvářely se i polohrané nebo hrané filmy tvářící se jako 

dokument.
20

 

Cílem uvedených mocenských mechanismů (nomenklaturní hodnocení, kádrové pořádky, 

odměňování na základě angažovanosti, ideově-tematické plány atd.) bylo zajistit si 

poslušnost zevnitř podniku; dřívější předběžnou cenzuru doplnila autocenzura (tvůrce si 

byl již předem vědom následků a postihů, které by přišly, pokud by vytvořil politicky 

závadný obsah). Kontrolní orgány mohly zaměstnancům pohrozit celou řadou osobních 

postihů, od upozornění nebo důtky, přes pokutu, až po rozvázání pracovního poměru.
21

 

Československá televize byla jako státní sdělovací prostředek řízena aparátem ÚV 

KSČ. Tento nejvyšší stranický orgán televizi v programových otázkách úkoloval a 

kontroloval, jak úkoly plní. Podle Cysařové si vedení televize od přelomu 60. a 70. let 

sepisovalo úkoly samo a předkládalo je aparátu ÚV KSČ ke schválení. Příznačné je, že až 

do listopadu 1989 na tom nic nezměnila vzrůstající nespokojenost společnosti, ani změny 

v politice Sovětského svazu zavedené Michailem Gorbačovem. Cysařová v souvislosti 

                                                           
18

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 150. 

19
KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 146. 

20
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 15–20; KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti 

dekádami televizního vysílání u nás pro začátečníky i pokročilé, s. 149–150. 

21
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953–1989, s. 533. 
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s tím například uvádí, že také KSČ se v roce 1987 přihlásila k perestrojce, k tak zvané 

ekonomické přestavbě a k demokratizaci společnosti. [...] Slovně se [vedoucí televizní 

pracovníci] k principům glasnosti a k ekonomické reformně hlásili, ale televizní program 

stále hodnotili a plánovali podle obvyklých rituálů – výhradně v závislosti na sjezdech, 

zasedáních, instrukcích orgánů KSČ v celém spektru tvorby. Dále dodává, že pracovníci 

aparátu KSČ se nemuseli namáhat, aby televizi jmenovitě určovali úkoly. Vedení televize si 

je již od přelomu šedesátých a sedmdesátých let dle instrukcí samo iniciativně formulovalo 

a předkládalo aparátu KSČ ke schválení,
 22 

 což dokládá příslušnými dokumenty z archivu 

České televize.
23

  

Společenský vývoj ve druhé polovině 80. let televize vůbec nereflektovala a naopak 

se ho snažila potlačit; posílila kampaň proti tzv. disidentům a průběh přestavby v SSSR 

prezentovala tak, aby nepřipomínal události „krizových“ let 1968 a 1969.
24

 V červenci 

1989 byl Jan Zelenka po dvaceti letech ve funkci vystřídán svým dosavadním dlouholetým 

náměstkem Liborem Batrlou, který pokračoval v totožné linii. Přestože se společnost 

v Československu a v dalších státech východního bloku aktivizovala, televize tak zůstala 

až do konce listopadu věrným „služebníkem“ KSČ. Snahy o zakrytí vnitropolitických 

událostí byly ve vysílání patrné i v průběhu tzv. sametové revoluce. Sedmnáctého listopadu 

1989 byly odvysílány jen dvě krátké reportáže; jedna ze slavnostní akce v Karolinu 

k Mezinárodnímu dni studentstva a druhá ze shromáždění studentů na Albertově, 

s doprovodným komentářem moderátora, že akce se zúčastnili i lidé, kteří ji zneužili 

k protisocialistickému vystoupení.
25

  

 

 „Sametová revoluce“ v Československé televizi 
 

První změny jsou zaznamenány až 20. listopadu; tehdy byly o deset minut prodlouženy 

Televizní noviny, v rámci nichž televize odvysílala rozhovory se stávkujícími studenty a 

informovala o divadlech, která přerušila provoz. Zatímco nejužší vedení televize stále 

                                                           
22

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 8. 

23
Tamtéž, s. 6–9. 

24
KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 145. 

25
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 36. 
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postupovalo v souladu s instrukcemi KSČ, mezi řadovými zaměstnanci se začaly objevovat 

požadavky na objektivitu zpravodajství. 21. listopadu 1989 svolal dílenský výbor ROH 

přenosové techniky protestní shromáždění do garáží přenosové techniky. Přenosoví 

technici nesli transparent s nápisem: Kdy uslyšíme pravdu ve vysílání ČST?. Prohlášení 

přednesl předseda dílenského výboru, jeden z narátorů, Antonín Dekoj: „My, pracovníci 

přenosové techniky, provozu společné techniky, pracovníci pracující na přenosech, 

důrazně protestujeme proti brutálnímu zásahu bezpečnostních složek dne 17. listopadu 

1989. Žádáme, aby celá tato ostudná událost byla řádně vyšetřena a viníci potrestáni. Dále 

jako pracovníci sdělovacích prostředků trváme na tom, aby televizní zpravodajství, 

informující naši veřejnost, bylo pravdivé, objektivní a úplné. V této souvislosti jsme 

připraveni dát i ve svém volném čase všechny síly pro splnění tohoto účelu. Pokud 

nebudou tyto požadavky splněny, připojíme se dvouhodinové stávce 27. listopadu 1989 od 

dvanácti do čtrnácti hodin. Zároveň toto shromáždění vyjadřuje plnou podporu provolání 

Občanského fóra a vysokých škol. Žádáme o zveřejnění tohoto prohlášení ve zpravodajské 

relaci Československé televize.“
26

  

Postupně přicházeli vyjádřit podporu další lidé z různých oddělení, proto byl na 

závěr připojen dodatek: K tomuto prohlášení se připojují další pracovníci ČST dle 

přiložených jmenných seznamů.
27

 Podle Cysařové zaplnily garáže a nádvoří Kavčích hor až 

dva tisíce zaměstnanců.
28

 Technici přednesli dva požadavky: zařadit prohlášení do 

Televizních novin a vysílat přímé přenosy z různých měst po celé republice, kde probíhaly 

občanské demonstrace. KSČ na požadavky nepřistoupila. Protesty, kterým se zpočátku 

snažila zamezit i Veřejná bezpečnost, pokračovaly až do 27. listopadu. V tento den se 

televizní pracovníci přidali ke generální stávce. ČST zároveň průběh generální stávky 

v živých vstupech z velkých měst ČSSR divákům zprostředkovala. Veřejně se přihlásili k 

zásadám Občanského fóra a požadovali výměnu ústředního ředitele. Vláda reagovala 

odvoláním Libora Batrly z funkce a pověřila vedením ČST dosavadního mluvčího vlády 

Miroslava Pavla. Ve svém úvodním projevu Pavel oznámil, že „televize přestala být 

ideovým nástrojem jedné politické strany“.
29

 

                                                           
26

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 37. 

27
Tamtéž, s. 38. 

28
Tamtéž. 

29
Tamtéž, s. 44.    
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Realizace přeměny ČST ve svobodný sdělovací prostředek však byla složitá, 

protože na mnohých vedoucích pozicích zůstávali členové KSČ, kteří se těžce smiřovali 

s novou společenskou situací v zemi. Do vysílání byly zařazeny přímé přenosy mítinků, 

zasedání parlamentu a nové diskusní pořady s dříve zakázanými osobnostmi, stále ale 

nešlo o komplexní objektivní informování veřejnosti. 4. prosince vznikl Stávkový výbor 

Občanského fóra ČST Praha.
30

 Ústřednímu řediteli předal, mimo jiné, následující 

požadavky: okamžité odvolání vedoucích pracovníků Ústřední redakce Televizních novin, 

ukončení činnosti orgánů KSČ a Lidových milicí v ČST, řešení podmínek týkajících se 

vyslovení nedůvěry dalším vedoucím pracovníkům, poskytování pravidelného vysílacího 

času Občanskému fóru a Celostátnímu koordinačnímu stávkovému výboru studentů. Pokud 

by požadavky nebyly splněny, plánoval na začátek Televizních novin zařadit pět minut 

trvající titulek Demonstrační stávka pracovníků ČST. Další den Miroslav Pavel založil 

skupinu pro strukturální změny v ČST a pro přípravu nového zákona o televizi, které se 

účastnili i dva zástupci Stávkového výboru OF ČST. 
31

 

Tzv. mítinky v garážích
32

 pokračovaly celý prosinec. Podařilo se ukončit činnost 

komunistických organizací, Lidových milicí a Svazu československo-sovětského 

přátelství; v lednu 1990 byly zrušeny komise socialistického soutěžení a brigády 

socialistické práce. 19. prosince 1989 vznikla Nová odborová organizace (později 

Nezávislá odborová organizace), která společně se Stávkovým výborem OF ČST 

pokračovala v prosazování programových a personálních změn.
33

 

Docházelo však ke sporům mezi Stávkovým výborem a ředitelem Pavlem, které se 

týkaly postavení televize. Miroslav Pavel prosazoval v Rozhodnutí č. 26/1989 pojetí 

televize jako státního sdělovacího prostředku, zaměstnanci upřednostňovali přechod na 

veřejnoprávní instituci. 4. ledna se opět konala manifestace na nádvoří přenosové techniky 

a následujícího dne o událostech informovala Mladá fronta. Protesty a nátlakové akce 

pokračovaly ještě týden; 11. ledna 1990 federální vláda Miroslava Pavla odvolala a 

                                                           
30

Dále Stávkový výbor OF ČST nebo jen Stávkový výbor. Vznikl sloučením Stávkového výboru a Ústřední 

programové rady. 

31
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 44–45. 

32
Tamtéž, s. 37–45. 

33
Tamtéž, s. 45–46. 
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jmenovala do funkce ředitele Jindřicha Fairaizla, respektovaného dokumentaristu z 60. let 

20. století.
34

 

 

Devadesátá léta – od státního podniku k veřejnoprávní instituci 
 

Symbolem porevolučního vývoje v Československé televizi se stal Fairaizlův nástupní 

projev, v němž kladl důraz na profesionalitu a morální kvality pracovníků a přednesl 

požadavek, aby představitelé komunistického režimu sami vyvodili důsledky ze svého 

působení. Vláda požadovala snížení počtu zaměstnanců, který v době Fairaizlova nástupu 

činil téměř deset tisíc lidí. Cysařová
 
uvádí, že do konce dubna 1990 byly propuštěny první 

dva tisíce (z toho 1200 v Čechách a na Moravě a 800 na Slovensku) a vyměněni 

šéfredaktoři. Zároveň bylo potřeba připravit novou legislativu
35

 a nový kodex ČST a 

přepracovat organizační strukturu, včetně ekonomiky a programového schématu. Jindřich 

Fairaizl zastával funkci ústředního ředitele jen necelé dva měsíce, přesto se mu podařilo 

zrealizovat zásadní změny,
36

 které mohly přispět k pozvolné přeměně státní televize ve 

veřejnoprávní médium. Kvůli sporům, které doprovázely některé jeho kroky při přeměně 

organizační struktury, Fairaizl na konci února 1990 abdikoval. O dva týdny později 

jmenovala federální vláda v pořadí již čtvrtým polistopadovým ředitelem ČST novináře a 

televizního publicistu Jiřího Kantůrka.
37

 V úvodním projevu deklaroval, že bude 

                                                           
34

Tamtéž, s. 46–48. 

35 
V lednu 1990 stále platil zákon z roku 1964, který určoval vedoucí úlohu v řízení televize komunistické 

straně.  

Zákon č. 18/1964 Sb., o Československé televizi; účinnost 8. 2. 1964 – 23. 12. 1992. Elektronická verze na 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=18&r=1964  [online][cit. 4. 5. 2017]. 
36

Jindřich Fairaizl týden po nástupu na pozici ústředního ředitele zrušil funkci náměstků, jmenoval nového 

ředitele televizního studia Praha, vyměnil šéfredaktory a podpořil personální změny v Televizních novinách. 

Dále vytvořil komisi pro rehabilitaci pracovníků ČST, které poškodily prověrky v roce 1958 a politické 

čistky v roce 1970. Spolupracoval s Novou odborovou organizací a apeloval na její představitele, aby 

pomohli situaci v televizi uklidnit.  

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství 

demokratické revoluce 1985–1990, s. 49. 

37
Jiří Kantůrek pracoval nejprve ve stavebních a projektových firmách. V 80. letech se zapojil do činnosti 

v nezávislých občanských iniciativách. Do ČST se vrátil jako mluvčí OF a od 1. ledna 1990 řídil Hlavní 

redakci publicistiky a dokumentaristiky. Funkci ústředního ředitele ČST vykonával od 12. 3. 1990 do 31. 12. 

1992, kdy s rozpadem Československé federace zanikla.  

Tamtéž, s. 51. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=18&r=1964
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„pokračovat v likvidaci dědictví „normalizace“ a řídit televizi jako klíčový sdělovací 

prostředek svobodné společnosti“.
38

 

Na počátku 90. let (1991 – 1992) z televize odešla část vedení i zaměstnanců na 

základě lustračního zákona;
39

 zároveň se musela vypořádat se dvěma hlavními problémy. 

První představovaly neshody mezi Čechy a Slováky,
40

 druhý pak snahy (českých i 

slovenských) politiků televizi ovládnout.
41

 

Struktura Československé televize mezi lety 1990 a 1992 odpovídala federativnímu 

uspořádání státu; tvořily ji tři programy – program F1, společný pro celou republiku, 

doplňovaly dva samostatné programy ČTV (Čechy a Morava) a S1 (Slovensko). Kromě 

toho na počátku devadesátých let vznikly dva třetí programy (OK3 a TA3), které přebíraly 

vysílání ze zahraničních televizí (CNN, RTL a jiné). V obou částech republiky se však 

současně připravoval samostatný mediální systém, zahrnující i národní televize. První 

vznikla v roce 1991 Slovenská televize (STV).
42

 Česká televize (ČT) se vyvíjela postupně 

v procesu zásadních vnitropolitických změn. Nově nabytá svoboda projevu vyžadovala 

propracovaný právní rámec, přičemž bylo potřeba zajistit, aby se do budoucna zamezilo 

dalšímu autoritářskému zacházení s médii ze strany politické reprezentace. 

                                                           
38

Tamtéž. 

39 
Československá vláda vydala v letech 1991 a 1992 dva lustrační zákony. 1. tzv. velký lustrační zákon: 

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. 

Elektronická verze na http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z451_1991 [online] [cit. 4. 5. 2017]. 2. tzv. malý 

lustrační zákon: Předpis č. 279/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro 

výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a 

příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky. Elektronická verze na 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1992&cz=279 [online] [cit. 4. 5. 2017]. Na základě těchto zákonů 

(předpisů) mohou vedoucí funkce ve veřejné správě, justici, armádě, policii a veřejnoprávních médiích 

vykonávat jen ti, kteří nebyli příslušníky nebo spolupracovníky StB, funkcionáři KSČ od okresního 

tajemníka výše, příslušníky Lidových milicí nebo členy akčních výborů a prověrkových komisí. 

40 
 Na Slovensku počátkem 90. let zesílila nespokojenost obyvatel s naplňováním federálního modelu státu, 

který byl stále spíše formální. Hlavním sídlem rozhodování byla Praha, což se týkalo i ČST. Proto na 

Slovensku narůstaly tendence vysílání osamostatnit, naplněné vznikem národní Slovenské televize. 

Doprovázely je neshody mezi Čechy a Slováky ohledně zpravodajství, přičemž slovenská strana ho 

považovala za spíše české a vůči Slovensku negativně naladěné.  

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 232–233. 

41 
Řada politiků se v roce 1990 stále domnívala, že televize má především sloužit, že je natolik vlivná a silná, 

že ji má mít pod kontrolou stát, respektive politická reprezentace na národní i federální úrovni. Představa 

veřejnoprávní instituce byla politiky často kritizována. 

Tamtéž, s. 234. 

42
 Tamtéž, s. 232. 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z451_1991
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1992&cz=279
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V rámci rozhlasového a televizního vysílání vyplynuly podle Šmída z veřejné 

debaty tři základní cíle: 

1. demonopolizovat rozhlasové a televizní vysílání,  

2. federalizovat stávající centralistický systém organizace vysílání, 

3. přeměnit státní organizace Československého rozhlasu a Československé televize 

v moderní nezávislé instituce veřejné služby. 

Na základě těchto tří cílů vydala Česká národní rada 1. listopadu 1991 zákon č. 483/1991 

Sb. o České televizi
43 

jako na státu nezávislé organizaci veřejné služby, „jejíž programové 

poslání, struktura, financování a kontrola odpovídala v základních rysech standardním 

modelům evropských demokracií“.
44

 

O týden dříve přijalo Federální shromáždění ještě zákon č. 468/91 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání,
45

 který umožnil vysílání soukromým 

subjektům a vytvořil tím předpoklady pro nový duální systém založený na součinnosti 

veřejného a soukromého vysílacího sektoru. Po dobu jednoho roku vedle sebe 

spolupracovaly tři instituce – státní ČST a veřejnoprávní ČT a STV; národní televize 

přispívaly do federálního programu F1 a zároveň provozovaly samostatné okruhy. 

Plánovaný federalizovaný systém vysílání veřejné služby se však nepodařilo realizovat. 

Československá televize jako státem dotovaná rozpočtová organizace zanikla současně 

s koncem federálního Československa k 31. 12. 1992.
46

 Těsně před rozpadem federace 

ještě Česká národní rada zákonem č. 36/1993 Sb.
47

 určila Českou televizi jako jediného 

dědice ČST v českých zemích a zároveň jí trvale svěřila jednu celoplošnou síť frekvencí; 

                                                           
43 

Předpis č. 483/1991 Sb. Zákon České národní rady o České televizi. Elektronická verze na 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=483&r=1991 [online] [cit. 4. 5. 2017]. 
44

 ŠMÍD, Milan. Desetiletí České televize, in: (Prvních) 10 let České televize. Praha: ČT, 2002, s. 9.  

45 
Zákon č. 468/1991 Sb. Federálního shromáždění o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Elektronická verze na http://spcp.prf.cuni.cz/lex/468-91.htm [online] [cit. 4. 5. 2017]. 
46 

Kruml uvádí, že přes veškerou snahu vedení se z ČST až do konce její existence nestala televize veřejné 

služby, ale zůstala někde na polovině cesty, především po právní stránce. Podle Krumla z počátku chyběla 

politická vůle a později to kvůli odlišnému vývoji v obou částech federace již nebylo možné.  

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 235. 

47 
Zákon č. 36/1993 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání. Elektronická verze na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-36 Zákon č. 468/1991 Sb. 

Federálního shromáždění o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Elektronická verze na 

http://spcp.prf.cuni.cz/lex/468-91.htm [online] [cit. 4. 5. 2017].  

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=483&r=1991
http://spcp.prf.cuni.cz/lex/468-91.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-36
http://spcp.prf.cuni.cz/lex/468-91.htm
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druhá jí byla svěřena pouze dočasně a všechny zbývající měly být využity pro soukromý 

sektor.
48

 

Česká televize byla s platností od 1. ledna 1992 vyvázána z podřízenosti výkonných 

orgánů státu a státního rozpočtu; nadále se zodpovídá pouze veřejnosti prostřednictvím 

Rady ČT.
49

 Prvním generálním ředitelem ČT se stal Ivo Mathé.
50

 V průběhu jeho 

funkčního období se televize musela vyrovnat s výzvami, které jí přinesl nástup 

komerčních televizí.
51

  V zásadě se jednalo o čtyři hlavní úkoly: 

1. vytvořit dlouhodobou programovou strategii,  

2. udržet si diváckou přízeň v rámci nového konkurenčního prostředí,
52

 

3. vyřešit problémy s financováním,
53

  

4. vysvětlit a obhájit důležitost veřejnoprávního vysílání před veřejností a politickou 

reprezentací. 

Všechny výše zmíněné úkoly se v následujících pěti letech (1993–1998) v zásadě 

podařilo splnit.
54

 Na přelomu let 1997 a 1998 byla Česká televize stabilní institucí 

v transformující se české společnosti. Přestože dostupná literatura přisuzuje zásluhy za tuto 
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 ŠMÍD, Milan. Desetiletí České televize, in: (Prvních) 10 let České televize, s. 9–10. 

49
 Tamtéž. 

50 
Česká národní rada ho prozatímně zvolila v tajné volbě 18. 12. 1991. Po vzniku Rady ČT byl 23. 3. 1992 

řádně zvolen generálním ředitelem ČT na dobu šesti let s platností od 1. 4. 1992. 

51 
Jako první soukromá televize začala 20. 6. 1993 vysílat pražská Premiéra TV (dnes FTV Prima). Vzhledem 

k regionálnímu zaměření a „jednoduchému“ programu však ještě nepředstavovala pro ČT větší konkurenci. 

Vážnějším problémem se ukázal být nástup TV Nova v únoru 1994 (více v poznámce č. 48). 

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 245. 

52 
TV Nova získala v průběhu čtyř měsíců větší sledovanost než oba programy ČT (ČT 1 a ČT 2) dohromady. 

Na českou televizní scénu přinesla oživení, nové tváře a program obsahující všechny osvědčené nástroje 

komerčních televizí (americké seriály, akční filmy, zábavné pořady a „senzacechtivou“ publicistiku). ČT 

musela reagovat vytvořením nového programového schématu; vytvořila nové pořady a po běžném programu 

na ČT 1 zařadila výběr z teletextu, čímž si zajistila čtyřiadvacetihodinové vysílání. 

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 245–247; s. 251–253. 

53
 Trh televizní reklamy ovládla v polovině 90. let TV Nova, čímž České televizi ubyla značná část financí. 

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé, s. 251. 

54
 Diváckou sledovanost si ČT zajistila vytvořením dvou diferencovaných vysílacích programů, přičemž 

program ČT 1 byl zaměřen na divácky atraktivnější pořady, zatímco cílem programu ČT 2 bylo uspokojit 

náročnější diváky. Zároveň se podařilo v parlamentu prosadit zvýšení televizního poplatku z 50 na 75 korun, 

což zmírnilo finanční problémy veřejnoprávního média. 

Tamtéž, s. 245; s. 251. 
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skutečnost Ivu Mathé, druhá Rada ČT
55

 v roce 1998 upřednostnila změnu před kontinuitou 

a zvolila novým generálním ředitelem mladého novináře Jakuba Puchalského.
56

 Rokem 

1998 proto končí první etapa ČT, kterou je vymezena moje diplomová práce. 
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 Rada ČT je volena na pětileté funkční období.   

56
 Šmíd, M.: Desetiletí České televize, in: (Prvních) 10 let České televize (ČT, 2002), s. 9 – 12; Kruml 

(2013), s. 231–253. 
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METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

Diplomová práce se opírá o čtyři typy pramenů: odborné publikace a články, archivní 

dokumenty, zákony (předpisy) a orálně-historické rozhovory. V metodologické části bude 

nejprve popsána a kriticky zhodnocena dostupná literatura, následně bude pozornost 

věnována využitelnosti archivních pramenů a interních předpisů ČT, které upravují 

pracovní podmínky zaměstnanců v současnosti. Metodologická část se podrobně zabývá 

také metodou orální historie, přičemž jsou zde uvedeny všechny základní údaje o 

realizovaných rozhovorech (charakteristika, průběh, analýza a interpretace, etické otázky 

výzkumu, tematické okruhy) a oslovených narátorech (kritéria výběru a způsob 

kontaktování, stručné biogramy). 

 

Literatura 
 

K problematice televizního vysílání je v českém prostředí dostupné velké množství 

odborné a populárně naučné literatury, kterou lze rozdělit do dvou obsáhlejších souborů 

podle konkrétního zaměření. První soubor se zabývá „televizí“
57

 ve smyslu televizního 

přijímače a předmětem jeho zájmu je technická stránka vysílání. Druhý se věnuje 

Československé a České televizi
58

 jako dvěma nejvýznamnějším institucím televizní 

tvorby. Tento rozsáhlý soubor publikací lze dále členit podle vědních oborů do několika 

podskupin.  

První podskupinu tvoří publikace z oblasti mediálních studií.
59

 Kapitoly o televizi 

najdeme také v literatuře, která zpracovává dějiny volného času
60

 – tyto publikace je tudíž 

možné považovat za druhou podskupinu. Do třetí podskupiny řadím historické práce, 
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 Slovem „televize“ lze rozumět jak přijímač, tak instituci, která vysílání produkuje. Pokud není uvedeno 

jinak, v textu své diplomové práce souhrnně označuji slovem „televize“ Československou televizi (do roku 

1991) a Českou televizi. 
58

 Dále jen „televize“. 
59

 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2001. 439 s. – věnována přístupu jednotlivých médií k jednotlivým významným 

historickým událostem; MIŠÚR, Peter - SVOBODA, Zdeněk. Instituce státní moci v ČR: Úplný přehled 

s internetovými odkazy. Praha: Linde, 2007. 247 s. – obsahuje definici ČT a Rady ČT, včetně příslušných 

zákonů. 
60

 FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1947–

1967. Praha: Academia, 2011. Sv. 1 a 2.; FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 

1957–1967. Praha: Academia, 2013. 573 s. 



23 
 

jejichž autoři se zaměřili na statistické zpracování údajů o televizi,
61

 jako jsou počty diváků 

v jednotlivých letech, síť vysílačů nebo rozsah vysílání a programové tvorby. Čtvrtou 

podskupinu představuje historická odborná literatura věnovaná výhradně dějinám televize.  

V průběhu shromažďování dostupné odborné literatury, která se zabývá vývojem a 

proměnami televize, jsem zjistila, že většina knih pochází z doby prvních dvaceti let její 

existence, věnují se tedy období 50. až 70. let 20. století,
62

 které není – s ohledem na 

časové vymezení diplomové práce – příliš využitelné. Zajímavé však bylo sledovat, jakým 

způsobem je v knihách televize prezentována. V zásadě lze říct, že historici v tomto období 

prezentovali vznik televize jako mimořádný úspěch společnosti i politické reprezentace, 

vyzdvihovali rychlost vývoje, náročnost živého vysílání, mezinárodní spolupráci, 

nejdůležitější pořady a profese, mezi něž se nejčastěji řadí režiséři, dramaturgové, herci a 

kameramani. 

Většina knih, které byly publikovány před rokem 1989, obsahuje kapitolu „televize 

a společnost“, v níž je zdůrazněna role televize v socialistické společnosti. Například 

Valter Feldstein v knize Televize včera, dnes, zítra z roku 1964 uvádí: „Podmanivost, s níž 

televize získává a připoutává své diváky, je zcela přirozeně a zákonitě využívána jako 

nástroj ideologického boje. Televize je celou svou podstatou spjata se životem a se 

společností daleko víc, než kterákoli jiná kulturní oblast. Proto je také v plném smyslu 

slova politickou institucí, což se projevuje v odlišném postavení a poslání televize 

v socialistických zemích a ve státech s kapitalistickým zřízením. [...] Televize v socialistické 

společnosti slouží cílům, zájmům a potřebám všech občanů, programově a cílevědomě plní 

úkol socialistické a komunistické výchovy.“
63
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HAŠEK, Milan – ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha: Československý rozhlas, 1960. 

112 s.; BŘINČIL, Jaroslav – FUKERIR, Vratislav. Československá televize v číslech 1954–1964. Praha: Čs. 
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 TOMSA, Milan. Zázraky televize. Praha: Práce, 1959. 137 s.; KUČERA, Jan. Setkání s televizí. Praha: 

Orbis, 1964. 205 s.; FELDSTEIN, Valter.  Televize včera, dnes, zítra: Studie k některým otázkám teorie, 
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s.; STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi: 20 let Československé televize. Praha: Čs. televize, 1973. 

117 s.; SEGER, Jiří. Televize – dílo generací. Praha: Nadas, 1978. 215 s.

Z literatury, která byla publikována po roce 1989 např. ŠTOLL, Martin. 1. 5. 1953 – zahájení televizního 

vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011. 208 s.; KRUML, Milan. Televize? Televize! 

Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro začátečníky i pokročilé. Praha: Česká 

televize, 2013. 296 s.; PITTERMANN, Jiří (ed.) a kol. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 

2002. 372 s. 
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 FELDSTEIN, Valter.  Televize včera, dnes, zítra, s. 29. 
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Velmi výrazně se komunistická ideologie projevuje v knize Vladimíra Strasmajera 

Cesta k divákovi. Dvacet let Československé televize, která byla publikována v roce 1973, 

v počátečních letech období tzv. normalizace. Na první straně je otištěn citát z usnesení 

ÚV KSČ z 25. 4. 1960: „Posláním Čs. televize je vychovávat pracující v idejích 

komunismu, v duchu proletářského internacionalismu a socialistického vlastenectví, nové 

společenské morálky a pokrokového estetického vkusu, zobrazovat rozmanitost soudobého 

života naší společnosti a vyzvedávat nové jevy a procesy, které se v ní uskutečňují.“
64

 

V souladu s tím například v kapitole o vývoji ČST v padesátých letech autor píše: „A tak 

se 1. října 1959 konstiuuje Československá televize jako samostatná organizace, 

podléhající přímo vládě republiky. [...] Končí doba hledání místa a možností v systému 

sdělovacích prostředků. Televize překročila učenecká léta. Je společenskou silou, která 

v rozhodující míře ovlivňuje a šíří ideje pokroku, socialismu, přispívá vzdělání a rozšiřuje 

kulturní obzor.“
65

 

Vztah televize a politické moci ve svých publikacích a odborných článcích kriticky 

hodnotí Jarmila Cysařová (1999, 2002, 2003),
66

 která se jako jedna z mála ve svých 

textech věnuje také vývoji televize v 80. letech 20. století, respektive v období druhé 

poloviny 80. a počátku 90. let.
67

 Na začátku knihy uvádí osm vývojových stádií televize,
68

 

přičemž přehledně shrnuje základní proměny do roku 1985. V následujících kapitolách se 

věnuje detailní charakteristice let 1985 až 1990. Cysařová ukazuje, že mechanismy, které 
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 Cysařová rozlišuje těchto osm stádií: 1. Padesátá léta, která charakterizovaly především technické 

nedostatky v oblasti televizního vysílání. 2. Šedesátá léta, během nichž se v televizi „zformovala kritická 

televizní publicistika a zpravodajství i vysoká úroveň umělecké televizní tvorby“. 3. Období pražského jara, 
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mediálních prostředků komunikace. 4. 21. 8. – 4. 9. 1968. V tomto období obsadila vysílací studia okupační 
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1970 a 1975 se televize stala mocensko-politickým nástrojem KSČ a vysílala na tzv. společenskou 

objednávku. Chod v televizi ovlivňovala autocenzura, kádrové pořádky, stranická usnesení, nomenklaturní 

opatření a systém hodnocení na základě politické „angažovanosti“. 8. Stejná situace pokračovala i v letech 

1975 až 1985.  
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vedení Komunistické strany zajistily absolutní vládu nad Československou televizí, a které 

byly uvedeny do praxe v prvních pěti letech tzv. normalizace společnosti, v zásadě 

přetrvaly v nezměněné podobě až do konce listopadu 1989. Své poznatky přitom opírá 

zejména o archivní materiály České televize a dobový tisk. Součástí její práce jsou také 

vzpomínky pěti pamětníků, včetně Antonína Dekoje, jednoho z mých narátorů. Pan Dekoj 

zde hovoří o tzv. mítincích v garážích televizní přenosové techniky v listopadu 1989,
69

 

které spoluorganizoval a řídil. 

Krátkou kapitolu o 80. letech obsahuje ještě kniha Martina Krumla Televize? 

Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro začátečníky i 

pokročilé (ČT, 2013). 

90. léta byla doposud zpracována pouze ve dvou publikacích,
70

 které vydala Česká 

televize u příležitosti významných výročí (10 let od vzniku ČT v roce 2002 a 60 let od 

vzniku ČST v roce 2013). Knihy se samozřejmě již zbavily „komunistického patosu“, ale 

hlavní složkou prezentace televize stále zůstává detailní přehled vysílaných pořadů, 

doplněný o historická fakta, významné mezníky, technologické úspěchy a citáty 

významných osobností televize. 

 

V empirické části práce se podrobněji zabývám dílčími tématy, u nichž využívám různé 

typy pramenů – rozhovory, archivní materiály a (tam, kde je to možné) relevantní 

odbornou literaturu. Mezi tato dílčí témata patří: nástup do zaměstnání, kádrová politika 

KSČ, problematika politické a veřejné angažovanosti na pracovišti, základní pracovní 

podmínky – mzdy, pracovní doba a péče o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy 

(včetně závodní rekreace a pionýrských táborů ROH). Dále také atmosféra a vztahy na 

pracovišti, sounáležitost zaměstnanců a jejich loajalita vůči televizi. Problematiku kádrové 

politiky KSČ jsem studovala z odborných článků Jaroslava Cuhry
71

 a Marie Černé.
72

 

V kapitole „Politická a veřejná angažovanost zaměstnanců ČST v období tzv. normalizace“ 

                                                           
69

 Podrobněji o těchto událostech píši v kapitole Historický kontext. 
70

 PITTERMANN, Jiří (ed.) a kol. (Prvních) 10 let České televize. Praha: Česká televize, 2002. 372 s.; 

KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013. 296 s. 

71
 CUHRA, Jaroslav. „Kádrovník nikdy nemůže být se svou prací hotov“. Kádrování a komunistické 

vládnutí. In: Dějiny a současnost. Roč. 2009, č. 11, s. 30–33. 

72
 ČERNÁ, Marie. „Katolík, ale objektivní“. Vytváření obrazu (ne)spolehlivosti v kádrových posudcích 

komunistického Československa. In: Biograf. Roč. 2011, č. 55 [8. 5. 2012]. 
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komparuji vlastní poznatky z rozhovorů se studiemi z knihy Miroslava Vaňka a Lenky 

Krátké Příběhy neobyčejných profesí;
73

 pro dotvoření kontextu čerpám také z článku Jany 

Noskové.
74

 Informace o sociální a hospodářské situaci Československa v období druhé 

poloviny 20. století jsem čerpala z publikací Lenky Kalinové
75

 a Václava Průchy.
76

 

V otázce závodní rekreace a pionýrských táborů ROH jsem využila knihu Martina France
77

 

a diplomovou práci Věry Kafkové.
78

 Podklady pro kapitolu „Atmosféra a vztahy na 

pracovišti z pohledu zaměstnanců televize“ pro mě představovaly články Lenky Krátké
79

 a 

Milana Otáhala.
80

 V kapitole „Loajalita a sounáležitost – „Hrdým zaměstnancem televize“ 

jsem porovnávala své poznatky z rozhovorů se zjištěními Lucie Stehlíkové, která se 

obdobnou problematikou zabývala v diplomové práci o pracovnících podniku Tatra.
81

 

 

Archivní prameny 

 

Ve spisovém archivu APF ČT je přístupné velké množství dokumentů, které upravovaly 

pracovní podmínky zaměstnanců televize od jejího vzniku, nejpozději však do konce roku 

1989.
82

  

                                                           
73

 VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014. 541 s. 

74
 NOSKOVÁ, Jana. „Každý se musel nějak společensky uplatňovat.“ Veřejná angažovanost dělníků a 

příslušníků inteligence v Československu v období tzv. normalizace. In: Vaněk, Miroslav (ed.) . Obyčejní 

lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a 

inteligence. Praha: Academia, 2009, s. 212–216. 

75
 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám 

v letech 1945–1969. Praha: Academia, 2007. 363 s. 

76
 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období 1945-

1992. Brno: Doplněk, 2009. 600 s. 

77
 FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha: Academia, 2013. 573 s. 

78
  KAFKOVÁ, Věra. Československé odborové rekreace ROH v letech 1945 až 1989. Diplomová práce. 

FHS UK: Pracoviště historické sociologie. Praha, 2016. 83 s. 

79
 KRÁTKÁ, Lenka. Z Prahy až na konec světa. Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu. In: 

VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace, s. 231–271. 

80
 OTÁHAL, Milan. Dělníci a volný čas v období tzv. normalizace. In: Vaněk, Miroslav (ed.). Obyčejní 

lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a 

inteligence. Praha: Academia, 2009, s. 251–283. 

81
 STEHLÍKOVÁ, Lucie. Podnik Tatra v období tzv. normalizace očima jeho zaměstnanců a obyvatel 

Kolína. Diplomová práce. Praha: FHS UK, 2015. 97 s. 

82
 Na základě § 37, Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

jsou k nahlížení přístupné pouze archiválie starší třicet let.
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Z rozsáhlého inventáře archivu byly pro diplomovou práci významným pramenem 

zejména kolektivní smlouvy,
83

 částečně jsem čerpala z Pracovních řádů ČST. Vzhledem 

k časovému vymezení práce jsem se zaměřila na dokumenty pocházející z období mezi 

lety 1980 a 1989, přičemž jsem porovnávala rozdíly mezi jednotlivými roky, abych byla 

schopna zachytit vývoj pracovních podmínek zaměstnanců.  

Kolektivní smlouvy obsahují detailní informace o platových podmínkách, o 

závodním stravování, péči o pracující (závodní lékař, odvozy pracovníků v nočních 

hodinách) a možnostech podnikové rekreace (rekreační areály ČST, zájezdy do zahraničí, 

pionýrské tábory pro děti). Na základě kolektivních smluv jsem si vytvořila tematické 

okruhy a dílčí otázky do rozhovorů, abych byla schopna porovnat informace získané 

z oficiálních dokumentů ČST s osobními vzpomínkami zaměstnanců.  

 

Zákoník práce, interní předpisy ČT 

 

Pro interpretaci témat, která pokrývají období 90. let 20. století, jsem pracovala s platným 

zákoníkem práce.
84

 Nad rámec obecného zákoníku práce upravují pracovní podmínky 

zaměstnanců televize interní předpisy.
85

 Oslovila jsem divácké centrum
86

 a vedoucího 

spisového archivu APF ČT, pana Karla Siebera, jestli by bylo možné do interních předpisů 

                                                                                                                                                                                
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Elektronická verze na 

http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/zakon-499_2004-podle-novely-167_2012.pdf  [online] [cit. 30. 5. 

2017]. 

83
 Kolektivní smlouva je dvoustranný pracovněprávní úkon, který je uzavírán mezi odborovou organizací a 

zaměstnavatelem. Zpravidla obsahuje mzdové a jiné pracovní podmínky pro zaměstnance, včetně 

zaměstnavatelem deklarovaných zaměstnaneckých benefitů. Do roku 1989 uzavíralo kolektivní smlouvu 

vedení ČST a ROH. V současnosti jsou kolektivní smlouvy uzavírány mezi vedením ČT a místní odborovou 

organizací, nejsou však přístupné k bádání. O jejich existenci jsem se dozvěděla z rozhovorů se Sabinou 

Částkovou (personalistka) a s Antonínem Dekojem (přenosový technik, vedoucí odborů). 
84

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce [online], platil od 1. 1. 1966 do 1. 1. 2007. Na počátku 90. let prošel 

v souvislosti se změnou politického režimu řadou novelizací. Elektronická verze na 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=65&r=1965 [online] [cit. 30. 5. 2017]. 

Důvodová zpráva MPSV. 1. Vývoj právní úpravy pracovněprávních vztahů a zhodnocení platné právní 

úpravy, s. 155–157. Elektronická verze na http://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf [online] [cit. 30. 

5. 2017]. 

85
Např. Pracovní řád, Nařízení generálního ředitele a jiné. 

86
Divácké centrum je oddělení České televize, které prostřednictvím telefonu nebo e-mailové korespondence 

odpovídá na dotazy diváků a poskytuje informace veřejnosti.

Kontakt do Diváckého centra je přístupný na internetových stránkách ČT: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/kontakty/ [online] [cit. 30. 5. 2017]. 

http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/zakon-499_2004-podle-novely-167_2012.pdf
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=65&r=1965
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kontakty/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kontakty/
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ČT nahlédnout. Z diváckého centra mě prostřednictvím e-mailové korespondence 

informovali, že interní předpisy jsou vnitřní záležitostí České televize, a nejsou proto 

veřejnosti zpřístupňovány, a to ani za účelem bádání. Vedoucí spisového archivu Karel 

Sieber při mé návštěvě archivu doplnil, že je možné požádat Českou televizi jakožto 

instituci veřejné služby o poskytnutí dokumentů na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím.
87

 Jako dcera jednoho ze zaměstnanců ČT jsem mohla 

využít i toho, aby mi předpisy poskytl můj otec, který k nim samozřejmě má přístup. 

Z obav, aby mé bádání nezpůsobilo otci potíže, jsem se rozhodla obou výše zmíněných 

možností nevyužít a pracovat pouze s těmi dokumenty, které jsou běžně přístupné 

veřejnosti. Pro období 90. let 20. století tak budu své poznatky opírat především o metodu 

orální historie. 

 

Orální historie – realizace rozhovorů 
 

Pro diplomovou práci jsou vymezeny dva základní cíle: 

1. popsat vývoj a proměny televize z pohledu oněch „neviditelných“ zaměstnanců, 

jejichž práce je pro fungování podniku nezbytná, a přesto zůstává spíše v pozadí; 

2. postihnout proměny životních a pracovních podmínek v 80. a 90. letech 20. století, 

zejména však v souvislosti s transformací politického systému v roce 1989. 

Jak jsem zmínila v úvodu a na začátku metodologické části, dostupná literatura o dějinách 

televize se zpravidla zabývá vedoucími pracovníky nebo „divácky atraktivními“ profesemi 

(režiséři, dramaturgové, herci) – proto byla z hlediska mého tématu využitelná pouze pro 

vytvoření historického kontextu. Oproti tomu orální historie se zaměřuje na „opomíjené“ 

vrstvy společnosti, dějiny „psané zdola“ (history from below) a rozměr každodennosti, 

přičemž klade důraz na individuální postoje a prožitky jednotlivců.
88

 Pro dané téma tak 

byla orální historie jako jedna z metod kvalitativního výzkumu ideální volbou. 
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§ 2, odstavec (1) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [online] říká, že „povinnými 

subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, 

jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“ Elektronická verze na 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ [online] [cit. 30. 5. 2017]. 

Podrobně o způsobu podání žádosti v ČT http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-

informacim/ [online] [cit. 30. 5. 2017]. 
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Dále se podrobně věnuji jednotlivým fázím a specifikům realizovaného orálně-

historického výzkumu, a to v logických tematických celcích: výběr a kontaktování 

narátorů, charakteristika (a průběh) rozhovorů, vztah tazatelka - narátor, etické aspekty 

orálně-historického výzkumu, analýza a interpretace, dílčí témata rozhovorů a základní 

biografické údaje o nárátorech. 

 

Výběr a kontaktování narátorů  

Z výše uvedených cílů diplomové práce vyplynula dvě základní kritéria pro výběr 

potenciálních narátorů: 

a) pracovníci z technických, administrativních nebo výrobních profesí, 

b) kteří v televizi pracovali v 80. nebo 90. letech 20. století, případně v obou těchto 

obdobích. 

V předchozí podkapitole metodologické části práce jsem zmínila, že můj otec je 

dlouholetým zaměstnancem České televize – v tomto ohledu jsem tedy měla určitou 

výhodu jak při výběru narátorů, tak při jejich kontaktování. V první fázi výzkumu (výběr 

tématu, plán projektu) jsem s ním svůj záměr konzultovala a požádala ho o předběžný 

výběr potenciálních narátorů na základě dvou výše uvedených kritérií.
89

 Otec v tomto 

ohledu figuroval jako tzv. gatekeeper, neboli uvaděč – (osobně nebo telefonicky) oslovil 

potenciální narátory a na vybrané potenciální narátory mi zprostředkoval telefonní čísla. 

Seznam od otce zahrnoval pět lidí (tři muže a dvě ženy),
90

 které jsem kontaktovala 

prostřednictvím textové zprávy. Zpráva obsahovala oslovení, odkaz na otce, stručné 

představení projektu a otázku, zda by byl/a dotyčný/á ochotný/á se na něm podílet. Tato 

forma oslovení eliminovala pravděpodobnost, že bych potenciálního narátora zastihla 

v nevhodnou chvíli, což může vést k rychlému odmítnutí; naopak dává lidem možnost si 

svou účast v klidu rozmyslet a ozvat se podle vlastních preferencí. Se čtyřmi oslovenými 

byl rozhovor uskutečněn; jedna zaměstnankyně na textovou zprávu nereagovala. 

                                                           
89

 Do výběru se kromě základních kritérií - vyplývajících ze zaměření projektu – projevila i určitá osobní 

kritéria – zpravidla byli osloveni ti pracovníci, které s mým otcem pojil přátelský vztah (nebo mu je přátelé 

doporučili); popřípadě ti, u nichž předpokládal, že by mohli mít o participaci zájem (např. z časových 

důvodů). 

90
 Jednalo se o profese: producent, bezpečnostní technik, servisní technik, administrativní pracovnice 

v oblasti ekonomie a personalistka. 
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Výběr zbývajících narátorů probíhal metodou „nabalování sněhové koule“ 

(snowball sampling technique),
91

 přičemž musím velice poděkovat narátorovi Josefu 

Pernému, který na naše společné setkání (při nahrávání prvního rozhovoru) přinesl seznam 

kontaktů na kolegy z oddělení servisní techniky. Jednoho narátora jsme společně s panem 

Perným oslovili osobně přímo v budově České televize na Kavčích horách;
92

 ty ostatní 

jsem opět kontaktovala pomocí textové zprávy. Kvůli využití metody „sněhové koule“ je 

diplomová práce oproti původnímu úmyslu zaměřena téměř výhradně na technické 

profese.
93

 

Celkem bylo osloveno deset potenciálních narátorů a se sedmi z nich byly nahrány 

rozhovory. 

 

Charakteristika rozhovorů 

Nahrávání rozhovorů probíhalo v období od dubna do června 2017. Celkem se jednalo o 

osm setkání se sedmi narátory; v případě šesti narátorů byl realizován vždy jen jeden 

rozhovor.
94

 První rozhovory trvaly zpravidla 1 hodinu a 30 minut, přičemž nejdelší 

překročil dvě hodiny, nejkratší měl pouze hodinu. Narátoři měli možnost sami vybrat 

místo; jen byli upozorněni na skutečnost, že je preferováno klidné prostředí, kde budeme 

mít na nahrávání soukromí. Ve většině případů byly rozhovory realizovány na pracovišti 

oslovených, tedy v budově České televize na Kavčích horách. Pouze v případě dvou 

narátorů se rozhovory na jejich žádost uskutečnily u nich doma.  

Před zahájením výzkumu jsem sestavila seznam otázek (pro životní příběh i pro 

jednotlivé tematické okruhy), jejichž pořadí (a mnohdy i forma) bylo v průběhu každého 

jednotlivého nahrávání uzpůsobeno podle momentálního okamžiku a potřeb narátora.
95

 

Nahrávka vždy začíná stručným úvodem (datum realizace, jméno narátora, účel projektu) a 

                                                           
91

 Pří této metodě se badatel od prvních oslovených narátorů dozvídá jména dalších osob, s nimiž by 

z hlediska výzkumného projektu bylo užitečné vést rozhovor. VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Třetí 

strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, s. 159 

92
 Pan Perný tedy také částečně figuroval jako „gatekeeper“. 

93
 S výjimkou jedné narátorky, která pracuje jako personalistka a jednoho narátora, který je producent. 

Zároveň většinu narátorů tvoří muži. 

94 
Druhé rozhovory zpravidla nebyly uskutečněny kvůli omezeným časovým možnostem narátorů. Jeden 

narátor nebyl o druhý rozhovor požádán kvůli citlivé události v prvním rozhovoru (viz protokol). Dva 

narátoři se ukázali jako nepříliš vhodní pro nahrávání životního příběhu. 

95 
Tento postup doporučují: VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe 

orální historie, s. 139. 
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poté následuje výzva k vyprávění životního příběhu. Protože se u většiny narátorů jednalo 

o zcela novou zkušenost,
96

 byla v počáteční fázi nahrávání patrná určitá nervozita. Z toho 

důvodu jsem se rozhodla začít rozhovor méně problematickými otázkami (například 

„můžete mi nejprve říci něco o své práci“, „jak jste se k práci dostal/a“, „jak vypadá váš 

běžný pracovní den“ atd.). Tato strategie se u většiny rozhovorů osvědčila; narátoři se 

postupně uvolnili a přešli ke spontánnímu vyprávění – proto rozhovory přes porušení 

standardní struktury obsahují i cenné (a leckdy velmi osobní) informace pro sestavení 

životního příběhu. Pouze v případě dvou narátorů se po celou dobu nahrávání jednalo spíše 

o dialog, protože jejich odpovědi byly velmi stručné, ač rozhovor jinak proběhl v přátelské 

atmosféře. Takové rozhovory sice napomáhají k naplnění tematických okruhů, avšak při 

jejich interpretaci se nelze zaměřit na to, která témata narátor zmiňuje spontánně, a o 

kterých nehovoří. Zároveň narátor může získat pocit, že tazatel přímo vyžaduje stručné 

rozhovory a tomu se přizpůsobit, což není pro metodu orální historie žádoucí. 

Velmi často také muselo být nahrávání přerušeno, nejčastěji z následujících 

důvodů: do místnosti vstoupil kolega nebo partner/partnerka, narátorovi zazvonil mobilní 

telefon,
97

 což mohlo negativně ovlivnit kvalitu vyprávění. V případě rozhovorů se Sabinou 

Částkovou (personalistka) a Jiřím Pěnkavou (bezpečnostní technik) byli po několik minut 

přítomni u nahrávání oba narátoři současně, protože spolu bydlí ve společném domě. 

Narátoři však byli upozorněni, že je vhodné mít na rozhovor soukromí, proto místností 

obvykle jen procházeli. Ostatní rozhovory proběhly vždy jen mezi „čtyřma očima“. 

Rozhovor byl ukončen, pokud narátor uzavřel své vyprávění nebo na něm byla 

patrná únava a zároveň byla vyčerpána všechna témata pro interpretaci tematických 

okruhů. Setkání zpravidla trvala déle než samotné nahrávání rozhovoru, doprovázela je 

přátelská atmosféra a většina narátorů nabídla další spolupráci.
98

 O průběhu všech 

rozhovorů byly vypracovány detailní záznamy/protokoly. 
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 S výjimkou Antonína Dekoje, který jako předseda televizních odborů často poskytuje rozhovory médiím. 
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  Druhé rozhovory bohužel ve většině případů nakonec nebyly kvůli časovým možnostem narátorů 

realizovány. 
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Vztah tazatelka – narátor  

Vztah mezi tazatelem a narátorem lze charakterizovat jako asymetrický, přičemž tato 

asymetričnost vyplývá z odlišných rolí v rozhovoru. Tazatel do rozhovoru vstupuje po 

kvalitní a soustavné přípravě, která zpravidla začíná již v době plánování projektu a 

zahrnuje důkladné studium pramenů a literatury. Narátor je naopak chápán jako tzv. dárce 

příběhu, který má mít možnost vyprávět svůj životní příběh tak, jak si ho sám přeje 

prezentovat.
99

 Podle některých odborníků by měla být asymetričnost ve vztahu mezi 

tazatelem a narátorem v průběhu rozhovoru překonána „podnícením a upevněním 

narátorovy důvěry a otevřeností“,
100

 především pozorným nasloucháním, upřímným 

zájmem o osobnost narátora a povzbuzováním k dalšímu vyprávění. Úkolem tazatele také 

je uvědomit si vlastní subjektivitu, z níž vyplývá, že do rozhovoru vždy vstupuje s určitými 

postoji, předsudky a očekáváními, které je třeba ve výzkumu reflektovat.
101

  

Ve většině případů se mi podařilo tuto důvěru vybudovat – přispěl k tomu způsob 

vedení rozhovoru (kdy byla akcentována nejprve „uvolňující“ témata) i skutečnost, že jsem 

se od počátku prezentovala jako dcera zaměstnance České televize. Narátoři mě proto 

mohli vnímat jako osobu, která jejich prostředí do určité míry rozumí a přistupovali 

k rozhovoru s větší otevřeností, i když tuto domněnku nelze generalizovat na všechny 

realizované rozhovory. Otevřenost některých narátorů však dokazují pořízené nahrávky, na 

nichž spontánně hovoří o osobních a velmi citlivých tématech (jeden narátor například 

hovořil o sebevraždě otce). Zároveň je ale třeba uvést, že pozice tzv. insidera může mít i 

nevýhody – narátoři například mohou některé skutečnosti idealizovat, případně zamlčet, 

aby nepoškodili mého otce. Naopak já – jakožto tazatelka – jsem v případě některých 

citlivých témat (například kádrová politika KSČ) nechtěla vnášet do rozhovoru explicitně 

nepříjemné otázky, které by mohly negativně ovlivnit vztah narátorů k mému otci. Osobní 

zainteresovanost výzkumníka ve skupině, kterou se zabývá, tedy představuje jeden z limitů 

práce a v tomto ohledu tudíž vzniknul prostor pro další badatele, aby některá témata dále 

rozpracovali. 

                                                           
99

 Dobře připravený tazatel by měl být v teoretické rovině s danou problematikou obeznámen lépe než 

narátoři, kteří však danou událost osobně prožili a mohou své prožitky reflektovat. Z toho důvodu lze o 

tazateli i o narátorovi říct, že oba mají při realizaci rozhovoru v určitém směru „navrch“. 

100
 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, s. 149. 
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S přítomností citlivých témat v rozhovoru souvisí etické aspekty orálně-

historického výzkumu. Všichni narátoři byli obeznámeni s účely a cílem projektu i se 

způsoby uložení nahrávek a možnostmi jejich budoucího využití pro vědecké a vzdělávací 

účely. Na základě poskytnutých informací podepsali v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ)
102

 a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem,
103

 souhlas ke zpracování a zpřístupnění osobních údajů, přičemž lze dokument 

rozšířit o další ujednání – této možnosti narátoři nevyužili. 

Nikdo z narátorů nepožadoval zachování anonymity, proto jsou v diplomové práci 

použita celá jména. Na nahrávkách zůstaly pasáže s citlivými tématy (za účelem dotvoření 

životního příběhu) zachovány, avšak v interpretační části práce nebyly s ohledem na 

soukromí narátorů akcentovány, protože nejsou relevantní pro naplnění vybraných 

tematických okruhů. Žádný z narátorů si vystřižení citlivých pasáží z nahrávek nevyžádal. 

 

Základní biografické údaje o narátorech  

 

Ing. Josef Perný 

Josef Perný se narodil v roce 1956 v Benešově, kde žije celý svůj život. Otec pana Perného 

pracoval na poště; o původu a povolání matky se v rozhovoru nezmínil. Sourozence nemá. 

Po základní škole navštěvoval čtyřleté klasické gymnázium. Mezi lety 1975 a 1980 

studoval elektrotechnickou fakultu ČVUT – obor sdělovací technika. Do Československé 

televize se dostal přes známého. V roce 1980 nastoupil na oddělení vysílací techniky, kde 

pracoval 12 let, včetně roční vojenské služby. V roce 1992 přešel do oddělení, které se 

nazývalo Centrální servis, dnes oddělení inženýringu a servisu. Na tomto oddělení pracuje 

dodnes. Jeho profese zahrnuje například servis vysílacích a titulkovacích zařízení. V roce 

1989 se Josef Perný oženil se svou současnou manželkou. V průběhu 90. let se jim 

narodily dvě děti, syn a dcera.  
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Ing. Miloš Čížek 

Miloš Čížek se narodil v roce 1950 v Praze v Bubenči. V šesti letech se s rodinou 

přestěhoval do Vršovic, kde žije dodnes. Matka se narodila v Uhříněvsi, o jejím povolání 

se narátor nezmínil. Otec pocházel z Brna, žil v Břeclavi a studoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze. Narátor měl také o šest let starší sestru, která již zemřela. Po 

základní škole studoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Ječné ulici, kde v 

roce 1970 maturoval. Po maturitě nastoupil na elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor 

televizní technika. V rámci oboru televizní technika získal během studií praxi v 

Československé televizi. Po absolvování vysokoškolského studia byl díky vynikajícím 

studijním výsledkům doporučen do Výzkumného ústavu rozhlasu a televize, kde pracoval 

mezi lety 1975 a 1979, včetně roční prezenční vojenské služby. V roce 1978 se oženil se 

svou současnou manželkou, která pracuje jako zdravotní sestra. Ve stejném roce se 

manželům Čížkovým narodil první syn, druhý se narodil o pět let později. Kvůli finanční 

situaci rodiny přešel narátor v roce 1980 na oddělení Centrálního servisu v Československé 

televizi, kde pracoval ve skupině, která instalovala a opravovala televizní kamery. V 80. 

letech měl možnost několikrát pracovně vycestovat do SRN.  Po tzv. sametové revoluci 

pracoval dva roky ve vedoucí pozici. V současné době stále pracuje jako servisní 

pracovník v oddělení inženýringu a servisu.  

 

Antonín Dekoj 

Antonín Dekoj se narodil v roce 1949 a vyrůstal v Praze na Letné. Navštěvoval nejprve 

základní školu v ulici Františky Plamíkové 2. Od roku 1964 studoval Střední průmyslovou 

sdělovací techniky – tehdy spojové techniky – v Panské ulici, specializaci rozhlas a 

televize. Součástí střední školy bylo experimentální televizní studio, kde se seznamoval 

s počátky barevného vysílání. Po složení maturitní zkoušky se hlásil na vysokou školu, 

kam však nebyl přijat, a to ani na odvolání. Poté se přihlásil na konkurz do Československé 

televize – v roce 1968 byl přijat do tehdejší Měšťanské besedy do oddělení záznamové 

techniky (věnoval se nahrávání a stříhání pořadů a zpravodajství). Na tomto oddělení 

pracoval do roku 1974 (v roce 1972 se oddělení přemístilo z Měšťanské besedy do budovy 

na Kavčích horách), poté začal pracovat jako vedoucí pracovník přenosového vozu. Po 

určitou dobu si také přivydělával jako řidič Městské hromadné dopravy v Praze. V roce 
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1989 vstoupil v Československé televizi do odborů. V současné době je v odborech České 

televize předsedou a stále pracuje jako technik přenosových vozů.  

 

Ing. Jiří Pěnkava 

Jiří Pěnkava se narodil v Praze na Štvanici, ale od dětství s rodiči bydlel v Praze 

v Suchdole, kde navštěvoval i základní školu. Otec pana Pěnkavy byl vyučeným 

automechanikem a zámečníkem a pracoval jako mistr ve výzkumném ústavu. O povolání 

matky se narátor v rozhovoru nezmínil. Studoval nejprve střední průmyslovou školu, poté 

byl přijat na katedru techniky prostředí ČVUT v Praze. Po absolvování vysoké školy 

pracoval jako projektant ve Skloprojektu. Roční náhradní vojenskou službu absolvoval 

jako sportovec za Duklu Praha. V roce 1971 se přihlásil na konkurz do Československé 

televize, kde začal pracovat jako technik stavební přípravy. O dva roky později přešel do 

oddělení bezpečnosti práce, kde dodnes pracuje jako bezpečnostní technik. V 60. a 70. 

letech 20. století se podílel na výstavbě obou studiových bloků na Kavčích horách. Před 

rokem 1989 závodil v rychlostní kanoistice a věnoval se horolezectví, díky kterému mohl 

cestovat do zahraničí, včetně kapitalistických států (v rozhovoru uvedl například Belgii, 

SRN a Francii). Pan Pěnkava je rozvedený a žije s partnerkou Sabinou Částkovou v domě 

v Suchdole. V roce 2017 odešel do důchodu. 

 

Sabina Částková 

Sabina Částková se narodila v roce 1956 v Praze. Do sedmi let žila s rodiči v domě v 

Kobylisech, poté se přestěhovali na Zahradní město. Otec narátorky byl významný geolog 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze a přednášel i v zahraničí, rodina tak často cestovala. O 

povolání matky se v rozhovoru nezmínila. Narátorka měla starší sestru, která byla kvůli 

špatnému zdravotnímu stavu v léčebném zařízení, takže se příliš nevídaly. Zemřela, když 

bylo paní Částkové 45 let. Paní Částková navštěvovala jazykovou základní školu, po 

jejímž absolvování se přihlásila na gymnázium. To však nedokončila a maturitní zkoušku 

složila na střední škole cestovního ruchu v Karlových Varech. Po střední škole se hlásila 

na vysokou školu v Praze, obor chemie. Později se ale rozhodla studium ukončit a 

věnovala se studiu jazyků v jazykové škole. Na střední škole cestovního ruchu se 

seznámila se svým budoucím manželem, s nímž se později rozvedla. V roce 1980 

nastoupila do zájezdového oddělení společnosti Čedok, kde pracovala do roku 1985. Mezi 
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lety 1980 a 1985 se jí narodilo první dítě, dcera Tereza. Po mateřské dovolené se paní 

Částková na krátkou dobu vrátila do Čedoku, později však tuto práci kvůli časové 

náročnosti a rodině ukončila. V roce 1985 nastoupila na personální oddělení 

Československé televize. O dva roky později se jí narodil syn Jiří. Po druhé mateřské 

dovolené se znovu vrátila na personální oddělení České televize, kde pracuje dodnes. V 

roce 1991 se zde seznámila se svým současným partnerem, panem Jiřím Pěnkavou, s nímž 

žije v domě v Suchdole.  

 

Václav Křemen  

Václav Křemen se narodil v roce 1948. Vyučil se v kovoslužbě, poté dělal nástavbu, kde se 

vyučil jako mechanik elektronických zařízení. Do základní vojenské služby pracoval 

v tomto oboru. Po ukončení vojny se kvůli plánu založit rodinu poohlížel po lépe placeném 

pracovním místě – nějakou dobu pracoval jako řidič z povolání, poté se vrátil zpět ke 

svému oboru. O možnosti pracovat v Československé televizi se dozvěděl přes kamaráda, 

který zde pracoval. V roce 1979 sem nastoupil a pracuje jako mechanik elektronických 

zařízení. Náplní jeho práce je servis radiových a televizních přijímačů, servis zesilovačů, 

kamer a satelitní technologie (vysílače, rekordéry aj). O rodině a soukromí pan Křemen 

v rozhovoru nehovořil. 

 

Ing. Petr Svejkovský  

Rodiče pana Svejkovského pocházeli z malé vesnice u Zbiroha. Otec se přestěhovat do 

Prahy za studii, maminka pracovala jako učitelka. Manželům Svejkovským se narodili 

čtyři bratři (nar. 1940, 1946, 1948, 1953). Petr se narodil jako třetí v pořadí v roce 1948. 

Otec pana Svejkovského studoval elektrotechnickou průmyslovou školu. Po škole 

nastoupil do Československého rozhlasu. Později pracoval jako technický náměstek 

v rezortu spojů. V roce 1968 otec pana Svejkovského odsoudil okupaci ČSSR vojsky 

Varšavské smlouvy a byl vyloučen z KSČ. Přes otce se do televize dostaly i děti – jeden 

z bratrů pana Svejskovského pracoval v záznamové technice. V České televizi pan 

Svejskovský pracoval přibližně do roku 2013, kdy odešel do důchodu. Je ženatý a má dvě 

dcery, Michaelu a Pavlínu. 

 



37 
 

Analýza a interpretace rozhovorů 

1. Analýza 

Cílem analýzy rozhovorů je objasnit sdělení narátorů a pochopit jejich obsah a smysl. 

Současně je pozornost věnována také výkladu faktorů, které ovlivňovaly průběh 

vzpomínání (paměť) a realizaci rozhovorů (prostředí, okolnosti a další). Analytická práce 

zpravidla začíná bezprostředně po „shromáždění veškerých potřebných znalostí a 

vědomostí z pramenů a literatury, ještě před zahájením prvního nahrávání“.
104

 Na základě 

studia archivních pramenů jsem si pro analytickou část – vzhledem k zaměření diplomové 

práce – vymezila dva hlavní tematické okruhy, které je možné pracovně označit jako tzv. 

oficiální a neoficiální každodennost. Termínem „oficiální každodennost“ přitom rozumím 

na jedné straně formální okolnosti přijetí do Československé televize – jako je vzdělání 

narátorů, kádrová politika KSČ a politická a veřejná angažovanost zaměstnanců – a na 

straně druhé základní pracovní podmínky, mezi něž řadím mzdy, pracovní dobu a péči o 

pracující vyplývající z kolektivní smlouvy (podniková rekreace, pionýrské tábory pro děti, 

lékařská péče, odvozy z nočních služeb, stravování atd.). „Neoficiální“ každodennost se 

zabývá atmosférou na pracovišti, vztahy s kolegy a nadřízenými a vnímáním dané profese 

ze strany společnosti i samotných zaměstnanců; zvláštní kapitolu představuje také loajalita 

a sounáležitost s podnikem. Ze dvou hlavních tematických okruhů pak vyplynula dílčí 

témata rozhovorů, jímž se podrobněji věnuje interpretační část diplomové práce. 

V užším smyslu lze analýzu chápat také jako postup zpracování rozhovoru, při 

němž jej „rozebíráme“ na určité elementy. Norský psycholog Steinar Kvale doporučuje 

provést nejprve tzv. kondenzaci přepisu, v rámci níž eliminujeme „odbočky“, opakování a 

úseky, které nepřinášejí nové informace.
105

 Nahrané rozhovory byly (s ohledem na zvolená 

témata) částečně přepsány vyčleněním interpretačně nedůležitých pasáží. Následně jsem 

kondenzované přepisy indexovala (vytvořila seznam jednotlivých prvků – faktů, dat, 

specifik narátorova projevu atp.) a rozčlenila podle definovaných témat, přičemž je potřeba 

věnovat pozornost „nejen rovině faktografické, ale i výpovědní hodnotě, frekvenci a 

prostoru, který jim narátor věnoval, míře jeho zájmu, otevřenosti, originalitě jeho podání 

apod.“.
106

 Důležitou složku analýzy představuje také tzv. ticho v rozhovorech, kdy narátor 

z různých důvodů některá témata zmiňuje jen velmi opatrně, nebo je při vyprávění zcela 
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 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, s. 192. 
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vynechává. Takto analyzované informace a data získaná z rozhovorů byla dále 

interpretována v souladu s pravidly metody orální historie.
107

    

 

2. Interpretace 

Při analýze a interpretaci rozhovorů je nutné reflektovat některé limity orálně-historické 

metody: 

1. subjektivitu tazatele (předsudky a očekávání, s nimiž do výzkumu vstupujeme), 

2. narátorovu vlastní analýzu a interpretaci – proces, kdy v průběhu vyprávění „tvoří svůj 

příběh na pozadí doby“.
108

 

K tomuto procesu dochází částečně záměrně a částečně nevědomě, přičemž úzce souvisí 

s problematikou selektivity paměti. V zásadě lze rozlišit pět typů či důvodů selektivity 

paměti, které výzkumník musí brát v potaz při analýze a interpretaci: 

1. selektivnost paměti z hlediska dnešních zájmů, případně znalosti „věcí minulých“ (při 

vyprávění dochází k rekonstrukci minulosti z dnešního pohledu), 

2. selektivnost privátních vzpomínek jako z historického hlediska „nepodstatných“, 

3. selekce paměti z potřeby „zachování sebeúcty“ (zejména starší lidé, kteří bilancují své 

osudy, popisují svůj život jako sled událostí, které je přivedli do určité pozice, v níž by 

chtěli být viděni svým okolím), 

4. selekce paměti na základě tzv. Pollyanina principu – mozek vytlačuje negativní či 

traumatizující zážitky, 

5. problematika mlčení a tabuizovaných témat (např. zaměstnaní muži nemluví o rodině, 

lidé nemluví o špatných charakterových rysech atd.).
109

 

 

Záměrem orální historie je eliminovat tyto limity tím, že je promění v předmět svého 

bádání, čímž přispívá k výzkumu nových témat (např. jakým způsobem lidé přisuzují 

smysl minulým událostem, jak spojují individuální a kolektivní zkušenost, nebo jakým 

způsobem interpretují své životy a svět kolem sebe). Přitom se opírá o princip 
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„triangulace“, kdy badatel své poznatky interpretuje nejen na základě rozhovorů mezi jím a 

narátory, ale také po studiu relevantních pramenů a literatury, s využitím dalších metod 

sběru dat a tak dále. 
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Dílčí témata empirické části 

 

NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V ČST 

První oddíl témat v empirické části práce má přiblížit osobnosti narátorů a narátorky a 

okolnosti, které předcházely jejich nástupu do Československé televize – pozornost je 

přitom věnována osobní motivaci pro výběr daného povolání i oficiálním faktorům přijetí 

do zaměstnání (vzdělání/odbornost, kádrová praxe v 70. a 80. letech, veřejná a politická 

angažovanost zaměstnanců v období tzv. normalizace). Na první pohled by se vybraní 

narátoři mohli jevit jako nesourodá skupina – tvoří ji šest techniků (mužů) a jedna dáma, 

která v televizi od poloviny 80. let pracuje v personálním oddělení. Ač toto uskupení 

vzniklo náhodně v důsledku použité metody sběru dat (metoda „nabalování sněhové 

koule“), lze jej považovat za výhodu a využít, co přináší. Techničtí pracovníci představují 

poměrně výrazně specifickou pracovní skupinu, se specifickými motivy, prožíváním a 

starostmi. V porovnání se zaměstnankyní z administrativní oblasti se však ukázalo, že 

některé „skutečnosti“ či „problémy“ se objevují u obou typů zcela odlišných povolání – 

z toho lze usuzovat, že daný „problém“ je společný pro větší část zaměstnanců televize 

napříč různými profesemi. Zároveň v některých případech máme možnost porovnat zcela 

odlišné vnímání určitého problému ze strany mužů a jedné ženy (např. v otázce skloubení 

profesní kariéry s péčí o rodinu).   

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pokud se zabývám každodenním životem určité profesní skupiny, nelze opomenout 

charakteristiku základních pracovních podmínek (mzdy, pracovní doba, péče o pracující). 

Vzhledem uvedenému cíli diplomové práce – postihnout proměny pracovních podmínek 

zaměstnanců televize v souvislosti s tzv. transformací společnosti po roce 1989 – je první 

blok podkapitol zaměřen na období 80. let 20. století, kdy byl chod podniku řízen centrálně 

prostřednictvím celostátních předpisů a lidí dosazených do vedoucích pozic ze strany ÚV 

KSČ. Poté následuje kapitola věnovaná období 90. let, kde se nejprve zabývám proměnami 

hospodářské a sociální politiky státu v souvislosti s přechodem na pluralitní politický 

systém a následně vztahuji důsledky těchto celospolečenských změn ke konkrétním 

změnám v televizi – s důrazem na to, jak vývoj televize v souvislosti s „transformací“ 

vnímali narátoři.  
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ATMOSFÉRA NA PRACOVIŠTI 

Problematika každodennosti by nebyla postihnuta v celé šíři, kdyby se práce nevěnovala 

atmosféře a vztahům na pracovišti. Omezené možnosti cestování, méně zájmů, „svrab“ 

v politické i hospodářské situaci – to vše podle narátorů v období tzv. normalizace přispělo 

k větší soudržnosti mezi lidmi, která se projevila i v pracovních vztazích. Součástí 

každodenního života byly různé oslavy a večírky, konané po pracovní době, „když byla 

hotová všechna práce“. Lidé se scházeli ve volném čase, jezdili společně na chaty a 

chalupy, trávili dovolenou na podnikových rekreacích. V Československé televizi 

soudržnost zaměstnanců vycházela také ze sounáležitosti s „matkou televizí“, pro niž hrdě 

pracovali; techniky spojovalo nadšení pro technologický pokrok.  

 

LOAJALITA A SOUNÁLEŽITOST – „Hrdým“ zaměstnancem televize 

Původně doplňující otázka v rozhovorech, která vyplývala spíše z mého osobního zájmu, 

nakonec přinesla velmi zajímavé interpretační téma. Dlouholeté zaměstnance České 

televize pojí viditelná sounáležitost a loajalita s „mateřským“ podnikem, která ve velké a 

rozmanité instituci nabývá mnoha podob. Až do začátku 90. let byla Československá 

televize jedinou institucí svého druhu u nás – díky tomu zde docházelo ke koncentraci 

nejlepšího televizního vybavení, soustředil se sem technologický pokrok i lidský kapitál 

v podobě technických a tvůrčích odborníků. Jak narátoři říkají, televize „měla jméno“, a 

tak byli na svého zaměstnavatele hrdí. Částečně z nostalgie „po starých dobrých časech“ 

tato hrdost přetrvala do současnosti. V polovině 90. let se k ní navíc přidal ještě jeden 

rozměr – potřeba vymezit se vůči komerčním televizím (a heslo „my jsme veřejnoprávní“). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

„Pracovat v televizi a nebýt na obrazovce“ 

 

V empirické části diplomové práce se zabývám vybranými dílčími tématy dvou 

definovaných velkých tematických okruhů (tzv. oficiální a neoficiální každodennost), 

přičemž si kladu za cíl je nejen blíže popsat, ale i postihnout proměny v průběhu 80. a 90. 

let 20. století. Hlavním zdrojem poznání jsou zde realizované orálně-historické rozhovory, 

částečně se opírám také o archivní prameny a odbornou literaturu. Dílčí témata jsou 

strukturována chronologicky – od nástupu do zaměstnání, přes specifika 80. a 90. let, až po 

vnímání dané profese v současnosti (u narátorů, kteří dosáhli důchodového věku, se jedná i 

o jakési ohlédnutí za jednou životní etapou). Mezi zkoumaná témata patří kádrová politika 

KSČ, politická a veřejná angažovanost v komunistické společnosti, finanční ohodnocení, 

pracovní doba, péče o pracující, atmosféra a vztahy na pracovišti a loajalita vůči instituci. 

 

NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V ČST 

 

 Vzdělání 

Skupinu narátorů tvoří šest mužů – pracovníků technického oddělení a jedna žena, která 

v televizi pracuje v personálním oddělení. Do Československé televize nastoupili mezi lety 

1968 – 1985.  

Pracovnice personálního oddělení vystudovala cestovní ruch na střední škole v Karlových 

Varech.
110

 Když po mateřské dovolené v roce 1985 hledala nové zaměstnání, přes známou 

se dozvěděla o volné pozici v televizi – o jejím směřování tedy rozhodla náhoda. 

 

Ale když jsem nastupovala já do televize, tak to bylo přesně takhle, že sháněli 

personalistku a moje maminka někoho tam znala z televize a oni řekli „tak ať se přijde 

ukázat“ a popovídala jsem s tou paní, která fungovala jako by na tyhle pohovory.
111

 

 

 

                                                           
110

 První zaměstnání vykonávala v cestovní kanceláři Čedok, odkud nastoupila na mateřskou dovolenou a 

poté kvůli časové náročnosti práce přešla do ČST. 
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Mezi vybranými technickými pracovníky jsou čtyři absolventi ČVUT – v oborech televizní 

technika, sdělovací technika a technika prostředí – a dva se středoškolským vzděláním 

v oboru rozhlasová a televizní technika a mechanik elektronických zařízení. Výběr 

budoucího povolání tedy částečně zúžil osobní zájem narátorů o technické obory a tomu 

odpovídající studijní zaměření. Konkrétně do Československé televize se každý z nich 

dostal z jiného důvodu: dva narátoři se – stejně jako paní Částková – dozvěděli o volné 

pozici náhodou (přes známého) a poté se na příslušné oddělení „přišli ukázat“; další dva se 

přihlásili na konkurz; jeden narátor se do zaměstnání dostal „přes otce“, který pracoval 

jako náměstek resortu spojů; poslední byl po absolvování ČVUT doporučen do 

Výzkumného ústavu rozhlasu a televize (VURT)
112

 na základě vynikajících studijních 

výsledků. 

 

Pokračoval jsem na ČVUT, fakultě elektrotechnické a potom jsem, a dělal jsem přímo 

specializaci televizní technika a měl jsem na výběr, kam jít, zřejmě – s veškerou pokorou 

to říkám, s žádným vychloubáním – kvůli velmi slušným studijním výsledkům jsem byl 

doporučen do Výzkumného ústavu rozhlasu a televize (VURT), což byla taková odnoš 

ČST. V roce 1975 jsem tam nastoupil. Už předtím můj styk s televizí byl, protože jsem 

dělal, jak už jsem řekl, tu televizní specializaci, tak jsem byl už na praxi ještě během 

školy, takže jsem k televizní technice a k televizním studiím přičichl ještě předtím. Ale 

v roce 1975 po absolvování vysoké školy jsem nastoupil do VURTu, což byla odnoš 

Československé televize, jako by samostatný podnik. Když jsem pak přecházel, musel jsem 

dávat výpověď, ale měli jsme obdobné průkazky – tam to mělo svého ředitele, ČST měla 

svého ředitele, ale ten výzkumný ustav, jako by samostatná jednotka, pod ní spadal, takže 

kdyby tam nebyla ta různost, tak od začátku dělám v ČST, později ČT.
113

 

 

Pohovory podle oslovených narátorů probíhaly bezproblémově – je třeba si však 

připomenout, že rozhovory byly provedeny pouze s pracovníky, kteří byli nakonec přijati; 

nemáme tedy možnost porovnat je se zkušenostmi neúspěšných uchazečů. 

 

Protože [...] měl jsem známého, ke kterému jsem chodil na doučování z matematiky a já, 

když jsem pak tady v Praze sháněl po studiu místo, tak on se mi najednou ozval, že má 

nějaký kontakt sem. [...] No, tak já jsem říkal „Zkusím to“. [...] A tak slovo dalo slovo a 

shodou okolností jsem se bavil s člověkem, který tehdy dělal [...] tady v tomhle oddělení. 

Ten mě vzal k jeho šéfovi, tak jsme si popovídali. Domluvili jsme se, že teda by bylo 
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dobré, než začnu třeba dělat tady hned, tak zkusit nějakou praxi na tom vysílání, takže tím 

pádem jsem začal na vysílání.
114

 

 

V některých případech mohla ke kladnému hodnocení uchazeče přispět i určitá míra 

protekce. Jeden narátor vypověděl, že se mu „skutečně podařilo“ získat zaměstnání ve 

studiu Jezerka, přičemž svůj úspěch nepřímo spojil se skutečností, že jeho otec v témže 

období pracoval v ČST na poměrně významné pozici:  

 

Já jsem se do televize dostal tak, že můj otec tady pracoval [v roce 1972 – pozn. autorky]. 

Byl to tehdy technický náměstek, později technický ředitel, který zodpovídal za výstavbu 

Kavčích hor a celé té televize, včetně VURTu.  No, a když jsem končil vysokou školu, 

ČVUT, tak jsem chtěl dělat barevnou televizi. [...] Tak se mi skutečně podařilo dostat do 

studia Jezerka, což byly vlastně první stacionární barevné televize v České republice. No 

a tam jsem strávil asi dvacet let.
115

 

 

Bagatelizace takového sdělení ze strany narátora může vycházet ze snahy neočernit vlastní 

schopnosti. S tímto typem „selektivity paměti“ se obvykle setkáváme u lidí, pro něž je 

profesní kariéra velmi důležitou součástí života. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že techničtí 

pracovníci reprezentují poměrně specifickou pracovní skupinu, u níž jsou odborné znalosti 

v dané oblasti klíčové.  

 

 Kádrová politika KSČ 

 

Uchazeči o zaměstnání ve významných státních institucích museli mezi lety 1948 až 1989 

projít nejprve příslušným kádrovým řízením. Komunistická strana Československa po 

převzetí moci v roce 1948 postupně zaváděla nové způsoby vládnutí, které měly vyvrcholit 

vytvořením nové společnosti lepšího řádu. Budování socialistické společnosti provázela 

proměna postavení jednotlivce i celých společenských vrstev, přičemž hlavním kritériem 

jejího rozdělení byl třídní původ a politické postoje. Aby mohla strana prosazovat svůj 

zájem, musela nejprve zamezit tomu, aby politicky nežádoucí lidé zastávali určitá 

zaměstnání či pozice ve veřejném životě a zároveň potřebovala široké vrstvy 

„nepolitických“ obyvatel kontrolovat a vychovávat v souladu s novými marxistickými 
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ideály. Hledání systému, pomocí něhož by byla schopna ovládat „nepolitickou“ většinu 

společnosti, na niž doposud neměla přímou vazbu, však bylo mnohem složitější než 

kontrola vlastních členů. Řešení přinesla aplikace podobných kontrolních postupů do 

zaměstnanecké sféry.
116

 Jak uvádí Jaroslav Cuhra, „od poloviny roku 1949 se tak viditelná 

kádrová agenda zdánlivě odsekává od stranické struktury a přichází forma, která se 

s různými úpravami udrží v budoucích desetiletích.“
 117

 Odpovědnost za výběr a výchovu 

kádrů převzal konkrétní zaměstnavatel. Na všech stupních hospodářského i společenského 

života byly zřizovány kádrové odbory, které představovaly specifický druh dřívějších 

zaměstnaneckých, popřípadě osobních oddělení. Kádrový systém tedy prostupoval celou 

společností – od organizačního sekretariátu či předsednictva ústředního výboru 

komunistické strany až po jednotlivé podniky a školy.
118

  

Kádrové materiály zaměstnanců obsahovaly životopisy, kádrové dotazníky, 

pracovně-politické posudky a různá hodnocení. Obvykle se zakládaly při nástupu do 

zaměstnání
119

 a poté člověka provázely během celé jeho profesní kariéry.
120

 Na jejich 

vytváření se podíleli vedoucí pracovníci – jak uvádí Marie Černá, kádrová práce byla 

nedílnou součástí každé řídící práce – i samotná osoba, na niž byly vedeny 

(prostřednictvím životopisů a dotazníků). Vyjadřovat se k nim ovšem mohli také členové 

závodních nebo místních organizací KSČ a hlavně jejich výborů; podle Marie Černé bylo 

řešení kádrových otázek vždy jednou z hlavních náplní všech úrovní komunistické 

strany.
121

 Mechanismus fungování přehledně shrnul Jaroslav Cuhra: „Kádrové odbory měl 

řídit politicky vyspělý dělnický funkcionář, schválený příslušným vyšším orgánem KSČ. 
                                                           
116
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Zároveň měl být vedoucí kádrový pracovník ve styku se závodní organizací strany, 

přijímat a vážit její návrhy a upozornění, aniž by ovšem přímo do stranických záležitostí 

vstupoval, například vyžadováním posudků. „Potřebné údaje“ měl získávat skrze jiné 

jednotlivce a instituce, přičemž získaný materiál byl stranickým orgánům k dispozici. 

Strana samotná si jej mohla vyžádat a doplňovat z vlastních zdrojů, nemusela a neměla 

však své informace nutně poskytovat zpět kádrovému odboru.“
122

 Podle Cuhry tento 

princip učinil z kádrové praxe „nevypočitatelný terén“ – ovládnutím státního aparátu se 

totiž komunistická strana zdánlivě stáhla z přímého rozhodování, aniž by to oslabilo její 

vedoucí úlohu. Smyslem kádrového systému mělo být podle Jaroslava Cuhry vytvoření 

nového člověka – kádra – kterého je možné získat „vyzdvihováním a školením inteligence 

z řad dělníků a pracujících rolníků“.
123

 Jak Cuhra dále uvádí, „tato cesta byla primárně 

otevřena politicky vyspělým pracovníkům, součástí ovšem mělo být přitažení a 

ideologická převýchova části starých odborníků.“
124

 V tomto úryvku Cuhra upozornil na 

významný problém vyplývající z kádrové politiky KSČ – politicky vyhovujícím 

funkcionářům často chyběly odborné znalosti potřebné pro výkon dané funkce. V praxi tak 

často docházelo ke konfliktu mezi komunistickou stranou a podniky, jež neměly o 

neschopné pracovníky zájem. Prakticky však neměly možnost dosazování „vhodných 

kádrů“ zabránit.
125

  

Prověrky zaměstnanců probíhaly buďto pravidelně nebo nárazově. Pravidelná 

pracovně-politická hodnocení (např. tzv. komplexní hodnocení) se od počátku 70. let 

opakovala nejprve každé dva roky a později po pěti letech. Nové posudky byly na 

zaměstnance vypracovávány při jakémkoliv pohybu v sociální či profesní struktuře – 

například při změně zaměstnání nebo v souvislosti se změnou postavení (typicky při 

posunu v kariérním žebříčku). Nárazové plošné prověrkové vlny provázely významné 
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historické události
126

 – mezi ty nejvýznamnější, které souvisí s časovým vymezením 

diplomové práce, patří vlny prověrek po potlačení tzv. pražského jara v roce 1968. 

Zdroj informací pro kádrové materiály představovali předchozí zaměstnavatelé, 

státní orgány, národní výbory a masové organizace; v případě potřeby také jednotlivci „se 

vztahem k prověřovanému“.
127

 Součástí životopisu byly informace o rodině a příbuzných, 

které naznačovaly, jak se daného člověka „podařilo vychovat“.
128

 Svou roli při dotváření 

„obrazu (ne)spolehlivosti“ hrály podle Marie Černé i kontakty v zahraničí, osobní jednání 

a postoje vyjadřované ve vztahu ke komunistickému režimu, angažovanost a členství 

v různých společenských organizacích nebo účast na mimopracovních veřejných 

aktivitách, politických školeních, případně na tzv. brigádách socialistické práce.
129

 U 

každého posudku záleželo také na tom, kdo jej vypracovával – každý kádrový pracovník 

mohl určitou skutečnost v životě člověka považovat za více či méně závažnou v závislosti 

na svých subjektivních názorech a vztahu k posuzovanému (a to jak v pozitivním, tak 

v negativním smyslu).
130

  

Obsah kádrových materiálů byl přísně tajný. V odděleních kádrové evidence do 

nich mohla nahlížet jen malá skupina lidí. Zaměstnanec, jehož se týkaly, k nim přístup 

neměl a neměl tak nejmenší tušení, jaké informace o jeho osobě jsou v něm uvedeny, 

přičemž mohly být kdykoliv použity bez jeho vědomí. Jak upozorňuje Marie Černá, 

kádrové matriály tak „leckdy fungovaly jako jeho zástupce, který byl vysílán na cestu 

místo něho, nemohl dobře vědět, jaký obraz o něm podávají, ani kdy se tak přesně děje.“
131
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V kapitole „Historický kontext“ v úvodní části diplomové práce jsem se podrobněji 

zabývala konkrétními kádrovými opatřeními v Československé televizi, které je vhodné na 

tomto místě připomenout. Mezi lety 1970 až 1975 zde byl obnoven Kádrový pořádek ČST 

a ustanoven Kádrový odbor ČST, který měl za úkol každé dva roky zapisovat hodnocení 

zaměstnanců do kádrových materiálů. Zajímavé je připomenout také zjištění Jarmily 

Cysařové, že ještě v říjnu 1989 byli do kádrové evidence v televizi zapisováni i dělničtí 

pracovníci, kteří v jiných organizacích spadali jen pod personální oddělení.
132

 Ústřední 

ředitel Československé televize od jejího vzniku v roce 1953 přímo podléhal příslušným 

ministerstvům,
133

 která tak jeho prostřednictvím dohlížela na praktické fungování kádrové 

politiky. Konkrétní pracovně-politické posudky a hodnocení zaměstnanců byly po tzv. 

sametové revoluci v roce 1989 buďto vráceny osobám, o nichž vypovídaly, nebo jsou 

uloženy v archivech, kde podléhají zákonu na ochranu osobních údajů a nejsou tak veřejně 

přístupné.
134

 Nahlédnout lze pouze do materiálů obecné povahy – v archivu České televize 

je k dispozici například tzv. Rozbor kádrové situace redaktorů v ČST Praha k 31. 3. 1989. 

Tento dokument shrnuje počty redaktorů v jednotlivých odděleních (útvarech), přičemž 

jsou rozděleni do několika kategorií podle sociálního původu (dělnický, zemědělský, 

živnostenský, úřednický, jiný), původního povolání a národnosti.
135

  

Témata „kádrování“ a členství v KSČ jsou i dvacet sedm let po tzv. sametové 

revoluci velmi citlivá, zejména pokud je zkoumáme na konkrétních lidských osudech. 

V české společnosti stále převládá antikomunistický diskurs, který lidi příliš zjednodušeně 

dělí na hrdiny (disidenty) a padouchy (bývalé komunisty) bez ohledu na tehdejší dobový 
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kontext a motivace jednotlivců.
136

 Z dnešního pohledu „nevhodné“ jednání, jehož 

tematizace muže mít dopad na současný život člověka, proto bývá utajováno, 

bagatelizováno, či naopak „skandálně odhalováno“. Pamětníci mají strach z veřejného 

odsouzení a v jejich očích tak může být výzkumník, který se o tuto problematiku zajímá, 

chápán jako novodobý „kádrovník“.
137

  

 

V rozhovorech s vybranými pracovníky nebyla problematika kádrové praxe v ČST 

detailněji reflektována. Je třeba říct, že pokud narátoři nehovořili o svých zkušenostech 

sami, nebyli v této otázce přímo dotazováni, protože jsem nechtěla zavádět do rozhovoru 

explicitně „problematická“ témata, která by mohla negativně ovlivnit vztah narátorů 

k mému otci.
138

 Spontánně o „kádrování“ hovořila jen pracovnice, která v roce 1985 

nastupovala do personálního oddělení. V rozhovoru připustila, že i ona sama musela před 

nástupem do televize projít kádrovým řízením, přičemž svým vyprávěním reagovala na 

mou otázku ohledně kritérií výběru zaměstnanců v 80. a 90. letech. Kádrovou praxi přitom 

mohla v rozhovoru zmínit například proto, že ji považuje za „přirozenou“ součást 

tehdejšího systému. 

 

Protože já teda byla s tím dítětem na mateřský a předtím jsem pracovala jinde, takže 

neumím přesně říct, jak to bylo. Ale když jsem nastupovala já do televize, tak to bylo 

přesně takhle, že sháněli personalistku a moje maminka někoho tam znala z televize a oni 

řekli „Tak ať se přijde ukázat.“ a popovídala jsem s tou paní, která fungovala jakoby na 

tyhle pohovory, ale nebylo to žádné minové území. Prostě řekla „Co umíte?“, já jí řekla, 

co umím, co jsem dělala, důvody, proč sháním práci, no a domluvily jsme se a tečka. 

Jenže jsem musela projít ještě samozřejmě... celý kádrový spis a kádrovka byla v té době 

skoro víc lidí, než to personální, protože za totality se na to samozřejmě kladl větší důraz 

než na to, jestli člověk umí – nechci říct nějaký světový jazyk, to v té době moc 

nefungovalo – ale třeba psát na stroji deseti prsty, řeknu, třeba.
139

 

 

Techničtí pracovníci kádrovou praxi v souvislosti se svou osobou vůbec nereflektovali. 

Nejčastěji se objevovalo sdělení, že si na pohovoru „popovídali a bylo to“. Motivací pro 
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výběr profese v jejich případě bylo zejména nadšení pro nově se rozvíjející televizní 

technologii (např. barevné vysílání). Nadšení pro technologický „růst“ bylo rozhodující 

nejen v počátcích profesní kariéry, ale určovalo celý její průběh. Z pohledu narátorů 

televize představovala (a stále představuje) inovativní prostředí s prvotřídním technickým 

vybavením, v němž se mohli profesně rozvíjet a do určité míry si i „hrát“ při objevování 

nových vysílacích postupů. Příznačné je, že všichni v České televizi stále pracují (nebo zde 

pracovali až do důchodového věku), případně se do ní vrátili poté, co krátkou chvíli 

provozovali jiné zaměstnání (například z finančních důvodů). Tento motiv se pro ně stal 

„smyslem života“, prostupoval většinou realizovaných rozhovorů a z toho důvodu se 

prolíná i řadou kapitol empirické částí práce. Tato skutečnost by mohla být jedním 

z důvodů, proč v souvislosti se svým nástupem do zaměstnání zmiňovali pouze odborné 

schopnosti. Vzhledem k tomu, že kádrové materiály byly tajné, mohli jen tušit, co 

konkrétně přispělo k jejich přijetí. Nikdo z narátorů ve vyprávění nezmínil, zda byl při 

přijímacím pohovoru tázán také na své politické názory, proto nelze přesně říct, jak 

pohovory probíhaly. Obecně o politických prověrkách zaměstnanců – konkrétně po vstupu 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 – hovořil jen jeden narátor, 

kterému dramatické okolnosti uvízly v paměti, přestože byl sám ještě student:  

 

A navíc nebýt v odborech bylo na hraně, jo. Stačilo, když jeden kolega tenkrát – to já 

jsem ještě byl na škole – byli takzvaný prověrky po osmašedesátým a i tyhle lidi, ne 

všichni, ale i ti technici někteří byli pozváni k takovému pohovoru jestli souhlasí se 

vstupem vojsk Varšavské smlouvy. A když to odmítl, tak měl problémy.
140

 

 

Pokud byl někdo při pohovoru tázán na politické názory, přijetí do televize naznačuje, že 

jeho odpověď komunistickým funkcionářům vyhovovala, nebo jim minimálně nevadila. 

Takové „přimhouření očí“ při pohovoru – tedy vyřčení toho, co kádrový pracovník „chtěl 

slyšet“ – mohlo představovat „nutné zlo“ na cestě k vysněné profesi. Ať tak či tak, 

případné zamlčování těchto okolností v rozhovorech může vyplývat z výše zmíněného 

strachu z odsouzení, případně z pocitu studu.  
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Racionalizační strategie,
141

 kterými lidé zdůvodňovali nástup do (ze strany KSČ) velmi 

bedlivě sledovaného a řízeného státního podniku, přitom mohou být různé. Pracovnice 

personálního oddělení do televize nastupovala po mateřské dovolené – v době, kdy se 

starala o dvě malé děti, a tudíž se uzavřela do soukromé sféry – práce pro ni tehdy 

představovala pouze zdroj obživy a o politickou situaci se nezajímala. 

 

No, to si nepamatuju, ale protože tenkrát finančně jste byla zařazená do nějaké tabulky a 

tečka, no, tak já (jsem) byla ráda, že beru 1700 hrubého, no a hotovo. To prostě pro mě 

bylo směrodatné, aby fungovala ta rodina, aby ty děti prostě byly dobré a jestli mám u 

toho práci, která mě uspokojuje, mě v tu chvíli, kdy klukovi byly tři nebo čtyři, Terezka je 

o pět let – no, tak ta byla v druhé třídě, tak jsem s ní musela dělat zase úkoly. No, tak 

vůbec nemyslíte na práci.
142

 

 

Stejně tak se o politickou stránku nezajímali ani techničtí pracovníci, pro něž televize 

představovala místo, kde se mohou především profesně rozvíjet (i když tento profesní 

rozvoj z jejich pohledu nemusel nutně znamenat posun v kariéře), a proto nebyli pro 

vládnoucí režim nebezpeční. 

 

No, ale je pravda, že o téhle éře se mluvilo mnohokrát z různých úhlů pohledu, protože 

určitě si myslím, že mezi techniky málo kdo byl takový ten extrémně politicky angažovaný 

– to neříkám jako omluvu – já to říkám proto, že když někdo chtěl dělat [...] v téhle 

branži, tuhle technologii a tak, pracovat v televizi, tak jiná možnost nebyla. Tehdy byla 

jedna televize a jeden program. No, a takže ta televize dávala nějakou možnost 

technického uplatnění. No, a takže myslím si, že lidi – ať vzpomínám, jak vzpomínám – 

tak opravdu – byli tam kariéristi [...]  a pravděpodobně to vždycky souviselo s tím, že čím 

méně byl technicky zdatný, tím více byl politicky zdatný, bych tak řekl kulantně. A takové 

ty chytré hlavy, kterých si do dneška vážím, tak ty ve straně nebyly. Takže tam byla taková 

enkláva, nebudu říkat disidentská, to by bylo velmi... protože my jsme nic takového 

nedělali, my jsme byli docela obyčejní zbabělci v tom, že jsme vlastně tomu režimu 

sloužili, ale sloužili jsme mu v tom duchu, že jsme neudělali nic, co bychom nemuseli, 

abych to tak řekl.
143

 

 

Jak upozorňuje Marie Černá, v případě některých odborníků byla strana kvůli jejich 

odborným schopnostem ochotna tolerovat i mírné „prohřešky“ – například náboženskou 

víru. Marie Černá ve svém článku Katolík, ale objektivní rozebírá případ úspěšného vědce, 

který byl pro KSČ potenciálně „nebezpečný“, protože se hlásil ke katolické víře. Ze studia 

                                                           
141

 O racionalizačních (nebo také vysvětlovacích) strategiích podrobněji píši v nadcházející podkapitole 

„Politická a veřejná angažovanost zaměstnanců ČST v období tzv. normalizace“. 

142
 Rozhovor se Sabinou Částkovou vedla T. Zemanová, Praha, 21. 4. 2017. 

143
 První rozhovor s Antonínem Dekojem vedla T. Zemanová, Praha, 5. 4. 2017. 



52 
 

jeho kádrových materiálů však Černá zjistila, že jeho náboženská víra byla stranou 

tolerována a dokonce mu nebránila v kariérním postupu, protože nebyl nebezpečný 

politicky – respektive se o politickou situaci nezajímal.
144

 

 

„Do „strany“ bych nešel, ale v ROH byli všichni…“ 

Politická a veřejná angažovanost zaměstnanců ČST v období tzv. 

normalizace 

 

Takzvané kádrové rezervy dosazovalo vedení KSČ
145

 v rámci nomenklaturního systému na 

pozice vedoucího – ředitele podniku a jeho náměstků. Jak uvádí Miroslav Vaněk, do 

vedoucích míst se přitom dostávaly dva odlišné typy komunistů. První typ představovali 

lidé, kteří neměli pro danou funkci odpovídající vzdělání a mohli ji tudíž vykonávat pouze 

na základě politické angažovanosti a loajalitě vůči tehdejšímu režimu. Druhý typ 

reprezentovali ti, jež byli do dané funkce navrženi kvůli svým odborným schopnostem, a 

vstup do KSČ představoval podmínku, pokud chtěli danou pozici vykonávat. Vaněk 

v souvislosti s tím upozorňuje, že „každému režimu (státu, straně, stranám)“ je „vlastní 

obklopit se kromě přisluhovačů rovněž odborníky“.
146

 Důvody pro vstup do strany, které 

narátoři v rozhovorech uvádějí, mohou být různé. Kromě budování vlastní profesní kariéry 

Vaněk při výzkumu hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace 

zaznamenal vysvětlovací strategie: „dělal jsem to pro rodinu“, „můžeš lidem pomoci“, 

„idealistická“ zdůvodnění (především u dříve narozených ročníků) – „chtěl jsem stranu 

měnit zevnitř“, ale i „chtěl jsem pomoci ostatním“ (myšleno nestraníkům). Do tohoto 

ranku patří také motivy „chtěl jsem pomoci budovatelskému úsilí“ (myšleno v poválečném 

Československu a především v padesátých letech); objevují se také „vysvětlení o omylech 

mládí“.
147

 

 Téma členství v KSČ je velmi citlivé a narátoři – bývalí straníci se mu ve vyprávění 

většinou vyhýbají. Pokud o něm hovoří, doprovází to obvykle sdělením, že „přestože se 
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stali komunisty, nedělali nic špatného“.
148

 Tento argument se podle Vaňka objevuje u 

většiny narátorů napříč profesními skupinami. Jeho původ může souviset například 

s potřebou člověka zachovat si osobní integritu – zpětně svou historii vnímáme jako linii 

na sebe navazujících rozhodnutí, která (na konci života) splývají ve smysluplný celek. Jak 

uvádí Miroslav Vaněk, „pokud si má člověk zachovat osobní integritu, jen málokdy přizná 

chyby v osudových rozhodnutích, která kdyby neudělal nebo je učinil jinak, nasměrovala 

by jeho život po zcela jiné životní trajektorii.“
149

 V úvahu je podle Vaňka třeba brát také 

současný „antikomunistický diskurs“, který bývalé členy KSČ veřejně odsuzuje, aniž by 

rozlišoval mezi individuálními případy na pomyslné ose hrdinové – padouchové.
150

 

Jak jsem naznačila již v předchozím odstavci – pomocí parafráze článku Miroslava Vaňka 

– současný zjednodušený náhled na naše dějiny může někdy vést k tomu, že lidé nahlížejí 

na československou společnost druhé poloviny 20. století jako na místo, kde proti sobě na 

jedné straně žili „stateční disidenti“ a na straně druhé „věrní přisluhovači režimu“. Tento 

pohled však mylně opomíjí tzv. mlčící většinu – obyčejné lidi, kteří proti politickému 

systému nebojovali, ale ani se na něm nepodíleli víc, než bylo „nezbytně nutné“. Snažili se 

jen nějakým způsobem „proplouvat“. Přestože režim členství v KSČ formálně vyžadoval, 

za určitých okolností bylo možné se mu vyhnout. Jak ale upozorňuje Lenka Krátká, pokud 

zaměstnanec odmítl vstoupit do strany, představovalo to pro něj profesní hendikep – 

nemohl budovat kariéru, s čímž se pojil také nižší plat – a musel absenci politické 

angažovanosti vyrovnat angažovaností veřejnou, která byla většinou vyjádřena členstvím 

v odborech (ROH).
151

  

To mě limitovalo. To mě limitovalo, protože být vedoucím, já nevím, třiceti lidí, natož 

třeba pětasedmdesáti, osmdesáti, znamenalo většinou u těch nadřízených, i v té technice, 

být členem KSČ. Nebo alespoň, no, to nestačilo, SSM, ale tak já jsem si dělal svojí práci, 

nebyl jsem nadprůměrně, ale ani mizerně placený, ale prostě byl (to) rozdíl proti tomu 

dělat vedoucího, no. A tam jistý limit byl. Jistá hranice, no.
152
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Tento narátor se v zaměstnání setkal také s tím, že byl ke vstupu do strany přímo vyzýván, 

aby si profesně polepšil, protože jeho odborné schopnosti odpovídaly vyšší pozici, která 

však byla členstvím v KSČ podmíněna. Jak narátor v rozhovoru uvedl, když členství 

odmítl, musel zůstat na nižší pozici, která byla hůře placená, ale jiným způsobem ho 

odmítnutí nepostihlo. 

 

To zase odbočím. Já jsem jako vysokoškolák dlouho měl průmyslováckou třídu, protože 

jsem nechtěl být v žádné politické organizaci – ať to byl Svaz mládeže, natož nedejbože 

KSČ. No, tak sice tady mě nikdo neubližoval, nebyl jsem žádný disident, ale nelíbilo se mi 

to. Tady mě nikdo – toho jsem se trošku bál při přechodu z výzkumáku [VURT] do ČST, 

že to bude takový, byl to politický nástroj, že to bude špatný a byl jsem mile překvapen, že 

až na výjimky... někdo říkal, „Hele, ty jsi dobrej, ty bys měl tohle...“, někdo „Děláš 

angličtinu, umíš. Ty bys měl vstoupit“. Já jsem řekl „Ne, já nechci.“. No, tak jsem si na tu 

vysokoškolskou třídu nějaký čas počkal.
153

 

 

Mezi šesti oslovenými narátory a jednou narátorkou nikdo nebyl v minulosti členem KSČ. 

Jedná se o malý vzorek zaměstnanců televize, který mi neumožňuje porovnat výpovědi 

s vyprávěním lidí, kteří se nátlaku na vstup do KSČ – z nejrůznějších důvodů – vyhnout 

nedokázali. Zároveň mi však realizované rozhovory umožnily zabývat se jinou zajímavou 

problematikou socialistické společnosti – a tou je veřejná angažovanost (reprezentovaná 

členstvím v nejrůznějších společenských organizacích a svazech), popřípadě racionalizační 

strategie, kterými lidé podílení se na těchto aktivitách zdůvodňovali. 

Problematikou tzv. veřejné angažovanosti v 70. a 80. letech se v knize Obyčejní 

lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny podrobněji zabývá historička Jana Nosková. 

Cílem jejího výzkumu, v němž provedla celkem čtrnáct rozhovorů (sedm s dělníky a 

dělnicemi a sedm s příslušníky a příslušnicemi tzv. pracující inteligence), bylo zjistit, jak 

„obyčejní lidé“ na veřejnou angažovanost po letech vzpomínají, jak ji interpretují a jakým 

způsobem ji zařazují do svého vyprávění.
154

 

Socialistická společnost měla vytvořit „socialistického člověka“ žijícího 

„socialistickým způsobem života“. Ten zahrnoval kromě politické angažovanosti 
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(vyjádřené členstvím v KSČ) také angažovanost „veřejnou“. Podle Jany Noskové ji někteří 

badatelé chápou jen jako „společenské aktivity demonstrující pozitivní postoj 

k politickému zřízení“, zatímco jiní do ní řadí i „aktivity jako práce s mládeží a 

v zájmových organizacích, činnosti mající charakter záliby, zábavnosti, přinášející osobní 

užitek atd.“.
155

 Hlavním projevem veřejné angažovanosti bylo členství v některé 

z povolených společenských organizací. Veřejně se mohli lidé angažovat v místě bydliště 

nebo na pracovišti, kde se podle Noskové nejčastěji jednalo o Revoluční odborové hnutí 

(ROH), Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) nebo brigády socialistické 

práce (BSP). Dále se lidé mohli sdružovat v různých oborových svazech a zájmových 

sdruženích, mezi něž patřily například – Československý svaz tělesné výchovy, 

Československý červený kříž, Československý svaz žen, Socialistický svaz mládeže (SSM) 

a další. 

Všichni oslovení narátoři i jedna narátorka byli členy ROH. Jana Nosková ve svém textu 

upozorňuje, že v rozhovorech bývá členství v ROH často považováno za „povinné“, 

popřípadě je ve vyprávění doprovázeno větou „tam byli všichni“ – a to i v případě, kdy 

narátor zároveň zmínil, že znal někoho, kdo členem nebyl.
156

 S obdobným vyjádřením 

jsem se setkala v několika rozhovorech.  

 
Já jsem to nějak vůbec neřešila. Já jsem to brala jako pozůstatek doby. Pro mě to bylo 

takové jako, [že] do strany bych nešla, ale tohle mě neohrožovalo. Tak prostě všichni byli 

v ROH, tak jsem byla v ROH, ale ne že bych tam jako chtěla nějak... že bych ideologicky 

uměla zdůvodnit, proč jsem byla v ROH, to fakt nevím. Ale já jsem z toho asi žádný 

výhody nikdy moc neměla. Já jsem tím nežila. Mně to bylo jakoby jedno. Já jsem nechtěla 

být žádný odborový funkcionář. Prostě jsem tam šla, protože jsem nastoupila a řekli mi 

„Bylo by dobrý být v odborech“ – no, tak jsem šla do odborů.
157

 

 

Členství ve společenských a zájmových organizacích sloužilo jako omluvenka nebo 

ústupek vládnoucí ideologii – veřejná angažovanost nahradila angažovanost politickou, 

přestože účast lidí v těchto organizacích mohla být často jen formální. Kromě ROH zmínili 

dva narátoři také SSM a Československý svaz tělesné výchovy. 
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Já jsem nikdy nebyl v žádné straně, to klidně se k tomu hrdě hlásím. A nikdy jsem ani 

nechtěl. Když jsem byl kdysi dokonce jaksi lanařen nebo tázán, tak měl jsem bezvadnou 

výmluvu. To si pamatuju, že mi někdo poradil, že jsem ve složkách Národní fronty, 

protože jsem byl činný a ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy byl vlastně toho, 

takže tím pádem jsem se vlastně dost vymlouval. Ale nebyl na mě nikdy nikým dělán 

nátlak [...].
158

 

 

Pouze jeden narátor ve vyprávění v souvislosti s Československou televizí zmínil také 

brigády socialistické práce, jejichž význam byl podle jeho názoru spíš ideologický než 

praktický. 

Samozřejmě dřív byli všichni v organizacích, že jo. Za éry komunismu všichni museli být 

v organizaci, včetně odborové organizace. A po tom osmdesátým devátým a tak dále, jak 

se to následně vyvíjelo, tak já jsem využil té možnosti, že prostě jsem se už do nové 

odborové organizace nepřihlásil a vlastně v poslední organizaci jsem snad chvilku byl 

v SSM. Ale to ani nevím, jak dlouho pak jsme tady měli samozřejmě taky brigádu 

socialistické práce. To tenkrát muselo být, takže jsme měli takové pseudoúkoly, hlavně 

aby se vykázala činnost, ale teď teda jsem sám sobě pánem, zaplaťpánbůh.
159

  

 

Obdobnou interpretaci socialistických závazků zaznamenala ve svém výzkumu i Jana 

Nosková.
160

 

V předchozích třech podkapitolách jsem se zabývala okolnostmi, které provázely nástup 

zaměstnanců do Československé televize. V období tzv. normalizace společnosti, mezi lety 

1969 a 1989 – kdy všichni narátoři a narátorka v televizi začínali – tvořila velmi důležitou 

součást komunistické politiky kádrová politika. Přestože se Československé televize – jako 

(z pohledu vládnoucí garnitury) mimořádně významného státního podniku – bezprostředně 

dotýkala, narátoři v rozhovorech kádrovou praxi (vyjma jedné narátorky) vůbec 

nereflektovali. Případné zamlčování těchto skutečností v rozhovorech může vycházet ze 

strachu z odsouzení, z pocitu studu, případně ze snahy neočernit vlastní odborné 

schopnosti, které jsou – zejména u technických pracovníků – pro přijetí do zaměstnání 

klíčové. V souvislosti s nástupem do zaměstnání se však objevily dvě zajímavé 

racionalizační strategie. Ve všech rozhovorech narátoři zdůrazňovali svou apolitičnost, 
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přičemž pracovnice personálního oddělení nezájem o politiku zdůvodňovala uzavřením do 

soukromé sféry, které vyplývalo ze skutečnosti, že se mezi lety 1985 až 1989 starala o dvě 

malé děti a práce pro ni tak představovala pouze zdroj obživy. Techničtí pracovníci 

vnímají televizi především jako instituci, která jim umožnila podílet se na technickém 

pokroku a rozvíjet odborné schopnosti – politická situace byla jen produktem doby, s nímž 

se museli naučit žít, aby mohli vykonávat vysněnou profesi. Co se týče veřejné 

angažovanosti, v rozhovorech se často objevovalo vyjádření, že „do strany bych nešel, ale 

v ROH byli všichni“. S touto vysvětlovací strategií se ve svém výzkumu setkala historička 

Jana Nosková. V porovnání s mými poznatky se tedy ukazuje, že tato vysvětlovací 

strategie je vlastní velké části společnosti napříč profesními skupinami. Zajímavé přitom 

podle Noskové je, že se tento „mýtus“ objevuje i ve vyprávění lidí, kteří osobně znali 

někoho, kdo v odborech nebyl. 

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY  

 

Následující podkapitoly si kladou za cíl přiblížit pracovní podmínky zaměstnanců televize 

v 80. a 90. letech a zároveň doplnit, jakým způsobem je vnímali narátoři. První kapitola se 

zaměří na mzdy, druhá na problematiku pracovní doby a třetí kapitola se bude věnovat péči 

o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy, kde zvláštní podkapitolu představují závodní 

rekreace a pionýrské tábory ROH.  

 

Pracovní podmínky zaměstnanců ČST v období tzv. normalizace 

 

Před tím, než se budu zabývat konkrétními pracovními podmínkami v Československé 

televizi, je třeba podívat se v obecné šíři na hospodářskou a sociální politiku v období tzv. 

normalizace společnosti. Po potlačení tzv. pražského jara v roce 1968 sílila kritika reforem 

z druhé poloviny 60. let – včetně té ekonomické. Její pojetí bylo novým vedením strany 

označeno za „revizionistické“ a Akční program KSČ
161

 z dubna 1968 za „nesprávný a 
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 Akční program KSČ byl dokument reformního křídla komunistické strany, uveřejněný v roce 1968, který 

navrhoval zásadní politické a ekonomické reformy. V politické oblasti program navrhoval rovnost všech 

stran a organizací v rámci Národní fronty. V oblasti hospodářské politiky státu pak předpokládal prosazení 

relativní nezávislosti a samostatnosti podniků.  
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neplatný dokument, z něhož nelze vycházet v teoretické činnosti i praktické politice 

strany“.
162

 V květnu 1969 schválil Ústřední výbor KSČ „realizační směrnici pro postup 

strany do XIV. sjezdu“, podle které měla být obnovena ústřední úloha strany ve všech 

oblastech.
163

 Václav Průcha ve svém textu cituje vyjádření ÚV KSČ z prosince 1970: 

„Pravicově oportunistická praxe i výklad ekonomické reformy směřovaly ke zrušení všech 

centrálních řídících hospodářských orgánů, k úplnému popření úlohy plánu, k oddělení 

ekonomického řízení od politického rozhodování a k postupné likvidaci všelidového 

vlastnictví. V podstatě šlo o to, aby byly socialistický stát, strana i odbory zcela vyřazeny 

z tvorby a provádění ekonomické politiky a aby se rozpoutala tržní živelnost se všemi svými 

negativními důsledky pro společenské i hmotné postavení pracujících.“
164

 Požadavek 

vytváření rad pracujících byl podle Průchy kvalifikován jako součást koncepce směřující 

k destrukci řídící hospodářské struktury a rozbití socialistického systému plánování, 

k vytvoření protiváhy a oslabení pozic stranických organizací v závodech.
165

 V důsledku 

toho bylo znovu posíleno centrálně direktivní řízení hospodářství. „Stabilizační plán“ 

zahrnoval protiinflační politiku, která si kladla následující cíle: utlumit růst peněžních 

příjmů obyvatelstva, dosáhnout souladu mezi růstem mezd a produktivitou práce, 

stabilizovat cenovou hladinu a vyrovnat nadměrné peněžní příjmy obyvatel z předchozích 

let zvýšením výroby spotřebního zboží.
166

 Bezprostředně po odmítnutí hospodářské 

reformy následovaly na důležitých místech personální čistky, které měly zajistit, že se 

reformní snahy nebudou opakovat.
167

 

 Hospodářský a sociální vývoj v ČSSR v letech 1969 až 1989 lze rozdělit do dvou 

etap. Mezi lety 1969 až 1975 se ekonomika rychle rozvíjela a z toho důvodu bylo podle 

Průchy možné v prvních normalizačních letech rozvíjet relativně velkorysou sociální 

politiku. V následujících letech se ekonomický růst zpomaloval a na počátku 80. let se 

zastavil.
168

 Proto se KSČ v tomto období pokusila systém reformovat – pokus o 
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ekonomickou reformu však nebyl úspěšný, protože se jednalo jen o dílčí systémové změny. 

Václav Průcha se domnívá, že východiskem mohla být jedině „zásadní přestavba 

hospodářského mechanismu“. Větší systémové změny KSČ plánovala až od roku 1991 

(později byl termín posunut na 1. 1. 1990).
169

  

Přes deklarované snahy o ekonomickou reformu zůstávala hospodářská politika 

KSČ rigidní až do roku 1989. Neschopnost československé vládnoucí garnitury přizpůsobit 

se novým podmínkám ilustruje reakce na program „přestavby společnosti“ (perestrojky), 

který v roce 1985 vyhlásil v SSSR Michail Gorbačov. Jak uvádí Václav Průcha, 

Gorbačovovy návrhy byly výjimečné hlavně v tom, že na rozdíl od předchozích pokusů o 

reformu měly „zasáhnout vedle ekonomiky také politickou sféru a další oblasti 

společenského života“, přičemž se předpokládalo, že reforma „spojí socialismus 

s demokracií a vtáhne občany do aktivního řešení společenských záležitostí“.
170

 Podle 

Průchy počítal sovětský návrh s volbou podnikových ředitelů a všech vedoucích 

pracovníků až po mistry a vedoucí brigád. Z toho důvodu považovalo normalizační vedení 

Gorbačovovy myšlenky za ještě radikálnější a nebezpečnější než reformní snahy z druhé 

poloviny 60. let. Příznačné přitom je, že Gustav Husák v reakci na dění v SSSR okamžitě 

pověřil Vládní výbor pro plánovité řízení národního hospodářství, aby „doslova přes noc“ 

zpracoval do té doby nehotový a několikrát přepisovaný text Zásady přebudování 

hospodářského mechanismu ČSSR, přičemž měl být podle úmyslu vrcholných 

představitelů KSČ zveřejněn ještě před lednovým zasedáním ÚV KSSS v lednu 1987, aby 

nemohla být jeho publikace interpretována jako „opožděný krok vynucený událostmi 

v SSSR“. V prosinci 1987 odvolali odpůrci reforem Gustava Husáka z funkce generálního 

tajemníka ÚV KSČ a na jeho místo byl dosazen Miloš Jakeš. Personální změny se dotkly 

také funkce předsedy federální vlády, z níž byl v říjnu 1988 odvolán Lubomír Štrougal. 

Václav Průcha v souvislosti s tím upozorňuje na paradoxní situaci, kdy o odvolání Gustava 

Husáka z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ bylo rozhodnuto na stejné schůzi, na níž 

se projednávala konečná verze dokumentu o komplexní hospodářské reformě.
171

 Realizace 

druhého – komplexního – pokusu o reformu hospodářského systému, kterou vedení strany 
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plánovalo na počátek roku 1990, se kvůli pádu komunistického režimu nikdy 

neuskutečnila.
172

 

 

 Mzdy 

 

Centrální regulace se po roce 1969 týkala také mezd. Hlavní příjem obyvatelstva měly 

tvořit tarifní mzdy, ze 4 % doplněné o fond odměn, který se opět vytvářel podle závazných 

limitů. Počátkem osmdesátých let byly provedeny dílčí úpravy mzdových soustav – mzdy 

byly vázány na nový ukazatel, na tzv. upravené vlastní výkony. Podle Václava Průchy byl 

tento systém složitý, těžkopádný a málo účinný.
173

 Centrálnímu plánování mzdových 

fondů odpovídal mzdový vývoj v následujících letech – jak uvádí Václav Průcha, mezi lety 

1971 a 1975 se průměrná nominální mzda (bez odměn v JZD) zvyšovala ročně o 3,5 %, 

v dalším pětiletí o 2,7 % a v letech 1981 a 1989 „při minimálních meziročních výkyvech o 

1,9 %“. Podle Průchy stoupaly reálné mzdy ještě v první polovině 70. let obdobným 

tempem jako nominální mzdy, zatímco v 80. letech „nepřesáhl jejich průměrný roční 

přírůstek 0,6 %“.
174

 

 Z výše uvedených ekonomických údajů je zřejmé – jak upozorňuje Václav Průcha – 

že za těchto podmínek se nemohla výrazněji uplatnit diferenciace mezd. V roce 1981 se při 

celostátním průměru měsíční hrubé mzdy ve výši 2 677 Kčs (bez odměn v JZD) výdělky 

až dvou třetin zaměstnanců pohybovaly mezi 2 000 až 4 000 Kčs, přičemž 23 % lidí mělo 

mzdu nižší a jen 10 % pracovníků pobíralo více než 4 000 Kčs.
175
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Průměrné příjmy pracovníků tzv. socialistického sektoru mezi lety 1980 a 1989 shrnuje 

následující tabulka (uvedeno v Kčs):
176

 

 Průměrná měsíční mzda pracovníka státního a družstevního 

sektoru (bez JZD) 

1980 2 637 

1983 2 789 

1984 2 837 

1988 3 054 

1989 3 123 

 

Průcha ve svém textu připomíná průzkum z 80. let, který „rozlišoval ve všech sociálních 

skupinách domácnosti s různou úrovní příjmů“ – z výzkumu vyplynulo, že výraznější 

rozdíly ve struktuře výdajů obyvatelstva existovaly uvnitř jednotlivých sociálních skupin 

než mezi nimi. Zatímco domácnosti s nízkými příjmy utratily více peněz za potraviny a 

běžný provoz, v rodinách s vyššími příjmy směřoval větší podíl výdajů na osobní dopravní 

prostředky, kulturu, rekreaci a úspory.
177

 Příčinou diferenciace spotřeby byly příjmy z šedé 

ekonomiky, které obvykle sloužily k získávání luxusních předmětů a k výstavbě rodinných 

domů nebo rekreačních objektů.
178

 Nelegální příjmy lidé získávali různými způsoby – 

kromě podplácení představovaly zdroj finančních prostředků také tzv. fušky („melouchy“), 

spropitné a výnosy z domácího hospodářství.
179

 Prostřednictvím šedé ekonomiky se 
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rozvíjelo „tržní hospodářství“ uvnitř socialistického sektoru – z mnohých pracovníků se 

tak stávali „drobní podnikatelé uvnitř státních podniků“. Nejvyšší orgány v ČSSR šedou 

ekonomiku formálně kritizovaly, avšak reálně ji spíše tolerovaly, protože některé potřeby 

nebylo možné uspokojit jiným způsobem.
180

 

 Rozdíly ve společnosti se státní hospodářská a sociální politika snažila vyrovnat 

pomocí redistribuce části vytvořených zdrojů – v centrálně plánovaných systémech se 

přitom tato redistribuce podle Průchy uskutečňovala nejen prostřednictvím sociálních 

dávek a služeb, „ale i přes mzdovou soustavu a odvodovou a cenovou politiku“, takže 

zasahovala vedle výroby i do všech oblastí spotřeby.
181

 Růst příjmů obyvatelstva byl od 

konce 70. let zastaven otevřeným i skrytým růstem cen. Jak uvádí Václav Průcha – ve třech 

letech, kdy se nejvýrazněji zvýšily životní náklady, nastal meziroční pokles průměrné 

reálné mzdy, a to v letech 1979 až 1980 o 0,5 % a 1 % a v roce 1982 o 2,3 %. Stagnaci 

reálných mezd kompenzovaly od poloviny 70. let vyšší sociální příjmy.
182

 Sociální příjmy 

získávaly domácnosti v ČSSR prostřednictvím peněžitých dávek, bezplatných nebo 

dotovaných služeb (mezi ty patřila např. doprava, bytové hospodářství, komunální služby 

aj.) a daňových úlev.
183

 Systém sociální péče (který se v 70. a 80. letech rozvíjel 

mimořádně rychle) zahrnoval zejména péči o mentálně a tělesně postižené (včetně ústavní 

péče) a pomoc ve stáří (domovy důchodců atd.). Významnou součástí socialistické politiky 

byla také společenská pomoc rodinám s dětmi.
184

 

 Obecně se dá říct, že ve zkoumaném období byly v ČSSR uspokojeny základní 

potřeby, „ale jejich kvalita a způsob opatřování neodpovídaly dosažené ekonomické 

úrovni“.
185

 Uměle vytvářené ceny ovlivňovaly spotřební chování domácností a tím 

narušovaly vztah mezi nabídkou a poptávkou. Přestože stát poskytoval řadu levných, 

státem dotovaných statků a služeb, mnohé výrobky a služby považované za „luxusní“ (ve 
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smyslu cenově nadstandardní) byly stále nedostatkové a nebylo je možné získat jinak než 

na neoficiálním trhu.
186

 

 

Výše popsaná mzdová politika se samozřejmě týkala i Československé televize. 

Zaměstnanci v jednotlivých útvarech byli rozřazeni do platových tříd podle dosaženého 

vzdělání a vykonávané profese. 

 

[...] ale byla tzv. základní mzda, nebo jak to nazvat, nebo tabulková mzda, kde 

byly, já nevím, dělnické kategorie, kategorie středoškoláků, kategorie 

vysokoškoláků a k tomu bylo tzv. výkonnostní, já nevím, v procentu třeba 10, 15, 

20% platu, který měl možnost ten vedoucí rozdělit.
187

 

 

Průměrná výše mzdy v Ústředním ředitelství ČST a v Televizním studiu Praha byla 

zakotvena v kolektivní smlouvě.
188

 Vývoj mezd v podniku v průběhu 80. let přehledně 

shrnuje následující tabulka (uvedeno v Kčs):
 189

 

 

 
Prům. mzda 

ÚŘ ČST 

Prům. mzda 

TS Praha 

1980 3 069 2 977 

1983 3 242 3 070 

1984 3 306 3 120 

1988 3 572 3 310 
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1989 3 646 3 380 

 

Údaje v tabulce ukazují, že průměrná mzda v ČST byla vyšší než průměrná mzda v ČSSR 

obecně, přičemž se každý rok postupně zvyšovala. Zařazení do vyšší platové třídy přitom 

nebylo podmíněno pouze dosaženým vzděláním, ale také politickou angažovaností. Na tuto 

skutečnost vzpomínal jeden narátor, který byl (i přes své vysokoškolské vzdělání) zařazený 

do nižší platové třídy, protože nechtěl být členem KSČ a na povýšení si tak musel počkat 

až do roku 1989: 

 

[...] já jsem jako vysokoškolák dlouho měl průmyslováckou třídu, protože jsem nechtěl být 

v žádné politické organizaci. Ať to byl Svaz mládeže, natož nedejbože KSČ. [...] No, tak 

jsem si na tu vysokoškolskou třídu nějaký čas počkal.
190

 

 

V předchozích kapitolách empirické části práce jsem už uvedla, že nikdo z narátorů nebyl 

členem KSČ, což jim bránilo v kariérním růstu. Všichni tudíž v 80. letech vykonávali 

běžné pracovní pozice a jejich plat více méně odpovídal celostátnímu průměru v dané době 

– možná z toho důvodu nepředstavovaly platební podmínky v rozhovorech nijak zásadní 

téma. Ve výjimečných případech jim byl základní plat navýšen o mimořádnou odměnu – ta 

byla udělována například, když zaměstnanci svou prací přispěli k významnému 

technologickému posunu ve vysílání. Výše odměn činila na základě rozhovorů přibližně 

200 Kčs na osobu. I v otázce udělování odměn však v praxi hrál roli nejen profesní výkon, 

ale i to, jak byl kdo „zapsán“. 

 

Když jsme [...] otevřeli nové studio, [...] změnilo se tam z černobílých kamer na barevný, 

což byl velký skok, tak jsme za to dostali nějakou odměnu. Ale tak, jak to samozřejmě 

v životě bývá, je to i dneska, nejen, že funkčně to tak má být, ale ono je to bohužel i 

protekčně. Tak třeba my, co jsme to dělali, jsme dostali zlomek toho, co dostali vedoucí. 

[...] Ať byli odborníci nebo ať byli vedoucí třeba z politického důvodu.
191

 

 

V kontextu dobové hospodářské a sociální politiky – jejímž cílem bylo snižovat 

diferenciaci ve společnosti – je zajímavé sledovat, jak jednotliví narátoři vnímají vliv 

systému udělování odměn na mezilidské vztahy na pracovišti. Centrální regulace mezd i 
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systém odměn v 80. leten považoval jeden narátor za více transparentní (předvídatelný), 

což podle jeho názoru vedlo k tomu, že lidé o výši mezd svých spolupracovníků věděli a 

tím pádem si vzájemně méně záviděli. 

 

Když jsem říkal, že ten měřící technik – což jsem tehdy byl – měl 2900, tak byla porada 

vedoucích se šéfem oddělení, kdy měli na přidání 5000 a potřebovali tím sto lidí nějakým 

způsobem po těch dvou stovkách podělit a oni to tam řešili naprosto otevřeně. Tenkrát 

nebyly mzdy tajné a v podstatě jsme více méně o těch mzdách věděli a všichni je 

respektovali, [...] protože byla to vlastně veřejná kontrola, takže v daném okamžiku tam 

se nedají dělat kulišárny ani proto, že on by dal někomu, kdo je neschopný, nebo kdo je 

jeho kamarád. A nedal by jinému – protože tam byly nějaké relace.
192 

 

Jiný naopak uvedl, že „když si lidé všechno řekli“, mohlo to mezi nimi způsobit 

nepříjemnosti. 

No, to bylo vůbec zajímavý. Vedoucí vždycky – tehdy se dávaly odměny. To po revoluci se 

přestali dávat odměny. Ale to byly odměny tak v průměru – na ty techniky, já mluvím za 

tu svou skupinu lidí – takže v průměru dostávali, já nevím, od sta do tří set korun. Byl 

třeba průměr na osobu 250 korun. To se rozpočítalo, takže když někdo dostal 400, tak o 

to muselo dostat méně lidí. A člověk musel to tak rozpočítat a teď uvažovat, co kdo teda 

udělal opravdu, že mu dávám... No a ten, co nic neudělal, nebo udělal málo, tak dostal 

míň, což bylo docela nepříjemné. [...] A ti lidi navíc si to řekli všechno a vznikaly kolem 

toho strašné vlastně nepříjemnosti. Z tohohle hlediska tím, že se odměny nerozdělují, je to 

vlastně lepší.
193

 

 

Finanční situace narátorů více méně odpovídala dobovému průměru v československé 

společnosti, jak ho charakterizoval Václav Průcha. Kvůli nízkým reálným mzdám „neměli 

nic našetřeno“, takže v souhrnu považovali svou životní úroveň v 80. letech za nižší než 

v současnosti.
194

 Protože ale „měli všichni stejně“, považovali stav za „daný“ a dokázali se 

mu tak (alespoň po mentální stránce) dobře přizpůsobit. Částečně dokázala potřeby 

společnosti uspokojit také sociální politika KSČ, zejména v otázce pomoci mladým 

rodinám. 
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Takže prostě tenkrát jsem neměl se špatně, ale měli jsme 1+1 byt po babičce, po dědovi, 

které pak nám majitel zase vzal. Byli tam rodiče, to je jedno. (...) Potom tohle bylo – a 

jenom za příklad dám, že třeba jsme měli tzv. novomanželskou půjčku, to bylo třicet tisíc 

a za to jsme si, protože se nám narodil první syn, tak jsme potřebovali automatickou 

pračku, koupili jsme si za to dvě věci – sedací soupravu a pračku. Takže ale nestěžoval 

jsem si, ale neměl jsem vůbec nic našetřeno.
195 

 

Pracovní doba 

Centrálně řízená byla i pracovní doba, jejíž délka odpovídala tehdejšímu zákoníku práce. 

Podle typu vykonávané profese se v televizi dělila na jednosměnný, dvousměnný a 

třísměnný provoz. Pracovní řád ČST z roku 1989 stanovuje délku pracovní doby na 42 a ½ 

hodin týdně a to „zásadně pro všechny pracovníky na všech pracovištích (včetně členů 

závodních stráží, závodních požárních sborů, hlídačů a vrátných)“.
196

 Dále je zde uvedeno, 

že „pokud budou vytvořeny ekonomické předpoklady, zabezpečeny plánované úkoly a 

dodrženy závazné limity mzdových prostředků, lze zkrátit pracovní dobu na 40 hodin 

týdně na pracovištích s třísměnným a nepřetržitým režimem práce“ a na „41 a ¼ hodiny 

týdně na pracovištích s dvousměnným režimem práce“.
197

 Při „rovnoměrném rozvržení 

pracovní doby“ byla pracovní doba rozdělena na pět pracovních dnů v týdnu tak, „aby 

v jednotlivých dnech nepřesáhla její délka devět hodin“.
198

 Články 51–56 pracovního řádu 

taktéž charakterizují práci přesčas a noční práci, přičemž práci přesčas je podle článku 52 

možno nařídit „jen ve výjimečných případech, jde-li o naléhavý zájem společnosti, a to i na 

dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a popřípadě za podmínek uvedených 

v zákoníku práce i na dny pracovního klidu“.
199

 

Ze sedmi oslovených narátorů jich pět pracovalo v jednosměnném provozu od 7:30 

do 16 hodin. Jeden během své profesní kariéry vystřídal jak jednosměnný, tak třísměnný 

provoz; poslední pracuje na směny. Obecně práci v 80. a 90. letech hodnotili oproti 

současné době jako klidnější a méně náročnou. Při jednosměnném provozu měli pracovníci 

možnost v případě potřeby odejít z práce dřív a další den zameškané hodiny napracovat – 

tuto skutečnost ocenila zejména narátorka, která pečovala o děti: 
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Ale v té práci jsem měla jako by pohodu. Dělala jsem nějaký kartičky nebo [...] nic, co by 

mě stresovalo. Když jsem potřebovala, že volali ze školky, tak mě pustili. [...] To nebyla 

zodpovědnost, jakou mám třeba dneska.
200

 

 

Přesčasy a víkendové služby se jich zpravidla netýkaly vůbec, nebo jen výjimečně. 

Pracovníkům, jejichž směna končí v pozdních nočních hodinách (zpravidla kolem 22 

hod.), televize dodnes zajišťuje odvoz na nejbližší dopravní spoj.
201

 Na odvozy v 80. letech 

využívala televize vlastní autobus, hovorově označovaný jako „televizní pendl“; při 

nedostatečné kapacitě podle dostupných archivních materiálů využívala i taxi službu.
202

 

 

Asi moc ne v podstatě, protože samozřejmě teď je toho víc a občas chtěli, ale to chtěli i 

tehdy, že jsem se jel podívat na natáčení večer nebo v sobotu, ale v podstatě minimálně. 

Takže pracovní doba přibližně od [...] těch sedmi jsem chodíval, i když jakoby „úředník“ 

jsem mohl později. Oficiálně od osmi, od půl osmé a končíval jsem (na) půl čtvrtou, 

čtvrtou, půl pátou. Ale samozřejmě když bylo potřeba, tak jsem tam byl do osmi do 

večera.
203

 

 

Tak tady na Kavčích horách jsme dělali jednosměnný provoz od 7:30 do 16 hodin. 

Samozřejmě bylo-li něco neodkladného, co [...] ten náš útvar musel opravit, nebo zařídit, 

nebo nainstalovat, tak jsme samozřejmě tu pracovní dobu i přetáhli. A nebylo to tak 

obvyklý jako teď, protože teď už je nás daleko míň a na tu pracovní dobu se tolik nehraje. 

Hraje se ve smyslu evidence a tak dále, ale tam to bylo od 7:30 do 16:00 běžně. Někdy, 

když jsme třeba měli nárazovou akci, instalace ve studiích, třeba předělání toho 

studiového zařízení z jedné generace, například z černobílých kamer na barevný, a když 

jsme na tom spolupracovali, nejenom ten dodavatelský podnik, tak jsme chodili i o 

víkendu, ale byly to výjimky, no.
204

 

 

Vzhledem k tomu, že ani otázka pracovní doby nepředstavovala v rozhovorech nijak 

významné téma, bylo zajímavé při analýze sledovat zejména rozdíly ve vnímání pracovní 
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doby mezi narátory-muži a jednou oslovenou ženou. Při odpovědi na přímou otázku, jak se 

při daném povolání dařilo skloubit práci s rodinným životem, všichni muži uvedli, že to 

nepovažovali za výrazný problém. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že podniky byly 

v 80. a 90. letech z hlediska pracovní doby vůči rodinám s dětmi vstřícnější. Další 

vyprávění ale ukázalo, že hlavní péči o děti obvykle zastávala manželka a muži jí „pouze“ 

pomáhali; proto nemuseli pracovní dobu vnímat tak „dramatickým“ způsobem jako žena, 

na níž chod domácnosti v podstatě závisel. 

 

Docela jo. Já mám bezva ženu. [...] Takže z kraje, i když jsme měli už dvě děti, tak dělala 

na třísměnný provoz. Ale skloubili jsme to. Já jsem dělal jednosměnný. [...] Když ona 

měla noční, musel jsem je vodit do školky, do školy, do jeslí. Dokonce do jeslí. Sám. Dalo 

se to skloubit. A skloubili jsme to. Tím, že já (jsem měl) jednosměnný a ona třísměnný 

[...].Ale kdyby (byli) dva na ten třísměnný, (tak) by to bylo asi hodně těžký.
205

 

 

Ne, právě, že ne. Za prvé ta pravidelná pracovní doba celkem vyhovovala. Za druhé tady 

až do teďka je poměrně dost velká možnost v případě, že člověk si potřebuje něco vyřídit, 

tak většinou [...] člověk může odejít, a pak si prostě tu hodinu napracuje. Takže tohle tady 

trvá doteďka, to je jako úplně v pohodě. No a pak ještě navíc zase z druhé strany jako 

manželka byla natolik jako pro rodinu, že v podstatě až do nějakých deseti let věku dětí 

byla doma, tak se věnovala rodině, takže opravdu neměl jsem žádný problém.
206

 

 

V porovnání s výše uvedenými úryvky má zcela odlišné zkušenosti jediná oslovená 

narátorka, pro niž byly roky, kdy pracovala a zároveň pečovala o dvě děti velmi složité. 

Jak sama vypověděla, situace se zlepšila, až když jí s péčí o děti vypomohla babička: 

 

[...] Takže ten první rok, do těch jeho čtyř let, než ona mi pak s ním pomohla, tak to bylo 

strašný, protože jsem ráno (musela) oba někam odvézt, běžet do té práce, což byla 

čtvrthodina a ve čtyři zpátky. Ona byla v družině, jeho vyzvednout ze školky, běžet do 

družiny a stihnout večeři a tohle všechno. No a můj muž chodil domu až někdy v sedm. 

Všechno ten jeden první rok, než mu byly ty čtyři, než ho začala pak hlídat babička 

odpoledne, tak to jsem teda neznala nic jiného, než prostě práce – školka – nákup – 

domu. To bylo celý rok takhle úplně strašné.
207
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Péče o pracující a jejich rodiny 

Péče o pracující byla mezi lety 1948 až 1989 významným společenským fenoménem. 

Vycházela z postavení odborů, které v té době – jak uvádí Václav Průcha – ztratily svou 

původní funkci (jíž byla kritika podnikového vedení) a staly se oporou komunistického 

režimu.
208

 Hlavní úlohu v řízení společnosti měl v této době stranický aparát a státní 

orgány (vláda aj.). Podporu režimu ale představovaly také různé svazy a kulturní a masové 

organizace. Jak uvádí Martin Franc, tento „třetí sektor se sice aktivně podílel na vytváření 

modelu socialistické kultury, z pohledu stranických pracovníků a ministerských úředníků 

ovšem zprvu představoval jakousi „převodovou páku“ vykonávající centrálně přijatá 

rozhodnutí a zadání. Od poloviny padesátých let, pod vlivem liberalizace režimu, přestával 

tento třetí sektor postupně plnit z pohledu komunistického vedení primárně kulturně-

politickou či ideologickou a mobilizující funkci, přičemž se prohlubovalo naplňování jeho 

svébytných funkcí kulturních, vzdělávacích, volnočasových či zábavných.“
209

 Sjednocení 

všech pracujících do jednotné odborové organizace – ROH – mělo zvýšit zájem lidí o 

hospodářské otázky. Tento cíl deklaroval v roce 1972 VIII. všeodborový sjezd ROH,
210

 na 

němž byl schválen dokument s názvem „Dlouhodobé úkoly ROH v sociální politice“. 

V souladu s tímto dokumentem se podniky v následujících letech snažily lidi motivovat 

různými odměnami, mezi něž kromě peněžních odměn patřila celá řada výhod a úlev 

právně zakotvených v kolektivní smlouvě (např. přidělování bytů, rekreační péče a 

další).
211

 

 

Československá televize ani v tomto případě nebyla výjimkou. Konkrétní formy péče o 

pracující a jejich rodiny jsem nastudovala z kolektivních smluv ČST z let 1980 až 1989, 

které jsou k nahlédnutí v Archivu České televize. Kromě již zmíněné odborové rekreace 

(pro děti i dospělé) zaručovala kolektivní smlouva zaměstnancům televize pomoc při 

jednání s úřady v sociálních otázkách a při umisťování dětí v předškolních zařízeních. Dále 
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deklarovala poskytování pracovních příležitostí a kulturně-sociálního vyžití důchodcům – 

bývalým zaměstnancům a stanovovala celou řadu služeb z oblasti lékařské péče.
212

 

 

Lékařská péče 

Například kolektivní smlouva ČST z roku 1980 deklarovala: lékařské prohlídky pro nově 

nastupující pracovníky, preventivní prohlídky u vedoucích pracovníků každé dva roky a 

soustavné sledování úrovně závodních lékařských služeb pro všechny zaměstnance. Je zde 

uvedeno, že do konce prvního pololetí roku 1980 měla být zprovozněna zubnolékařská 

ordinace v televizním studiu Kavčí hory. Dále měly být vytvářeny podmínky pro 

maximální omezení pracovní úrazovosti. Tato kolektivní smlouva také přislíbila, že komise 

národního pojištění při ZV ROH (závodní výbor ROH) bude „na základě doporučení 

ošetřujících lékařů, schválených posudkovými komisemi, přidělovat poukazy (z přídělu 

Pražské správy nemocenského pojištění)“.
213

 V kolektivní smlouvě z roku 1985 se 

objevuje i provádění preventivních očních prohlídek „podle požadavků ved. [vedoucích] 

pracovníků a charakteru pracovišť“.
214

 V roce 1989 je v kolektivní smlouvě nově uvedena 

možnost využívat rehabilitační středisko, dále možnost provádění léčebného tělocviku 

v některém z objektů ČST a zajištění příslušné administrativní agendy spojené 

s odbavováním žadatelů o lázeňskou léčbu – na tuto možnost si vzpomněl jeden narátor. 

Součástí areálu ČST byla podle kolektivní smlouvy také provozovna kadeřnictví, manikúry 

a pedikúry.
215

 Některé služby pro zaměstnance byly v 90. letech zrušeny. Narátoři však 

v rozhovorech uváděli, že jiné naopak přetrvaly dodnes. Česká televize má v současnosti 

uzavřené smlouvy se dvěma závodními lékařkami, které sice nejsou zaměstnankyněmi 

televize, ale přednostně poskytují lékařskou péči jejím pracovníkům. 

 

Anebo třebas já jsem využíval, využil dvakrát – v roce 86 a 88 – jsem využil tu možnost, 

že... protože jsem měl problémy, mám pořád, ale v té době větší s páteří, takže jsem byl 

vlastně dvakrát vlastně přes televizi v lázních. Což taky tehdá v těch osmdesátých letech 

byla možnost a pak jsem, když jsem v tom roce 88 byl podruhé, tak jsem si říkal „dobře, 

no, tak za dva roky třebas to zkusím znova“, jenže po tom roce 89, v tom roce 90 už 

tadyta možnost vlastně přestala být.
216
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Takže jsem chodil akorát na pravidelné prohlídky, které se tady dělaly v rámci 

bezpečnosti práce. Jednou za tři nebo za pět let automaticky. A na oční se chodilo, že jo a 

tím, že jsme byli v kontaktu s těma obrazovkama a monitorama, tak to se hlídalo. Oči se 

hlídaly lékařsky. A to jsem nebral jako že by se to nějak využívalo nebo nevyužívalo, 

prostě jednou za čas člověk šel na kontrolu s očima. 

 

No, co se týče té lékařské ordinace, to je tady pořád. Je tady i zubař. [...] Pak je 

tady sauna, nějaká rehabilitace. To já to moc nevyužívám, ale vím, že to tady je, a 

že si to někteří lidi hrozně pochvalují. Takže to já myslím, že to funguje pořád 

docela dobře, co se týče toho sociálního zázemí tady.
217

  

 

Závodní rekreace ROH 

Socialistická vláda v Československu se chtěla o člověka starat nejen v pracovní době, ale i 

ve volném čase. K tomuto účelu sloužily tzv. odborové rekreace. Jak uvádí Věra Kafková, 

„aktivity, do nichž byli rekreanti zapojeni, měly jednak prohloubit jejich vztah k práci, 

k vlasti a k ostatním pracujícím, jednak upevnit rodinné vazby a celkově blahodárně 

působit na formování socialistického způsobu života.“
218

 Vedle „politicko-výchovného 

charakteru programové náplně rekreací ROH“ pak režim sledoval ještě jeden, mnohem 

důležitější cíl – a to sice „proniknutí do všech sfér lidského života, soukromí a volný čas 

nevyjímaje, a tím si své občany udržet stále na očích.“
219

 Celkem byly tři typy odborových 

rekreací – výběrové, závodní (podnikové) a pionýrské tábory pro děti. Význam rekreační 

péče zdůraznil VIII. všeodborový sjezd ROH v roce 1972 a přijal opatření k jejímu 

dalšímu rozvoji. Měla být realizována masivní výstavba nových zotavoven, dále měla 

proběhnout modernizace stávajících zařízení a měl být zkvalitněn obsah a zdravotní účinek 

těchto pobytů.
220

  

 Do objektů, které vlastnily jednotlivé podniky, jezdili prakticky výhradně 

zaměstnanci vlastníka a jejich rodinní příslušníci. Martin Franc uvádí, že forma trávení 

dovolené se spolupracovníky měla jak pozitivní, tak negativní důsledky. Rekreace 

samozřejmě přispívaly ke stmelování kolektivu, zároveň však trávení pracovního i volného 

času se stále stejnou skupinou lidí mohlo vést k rozvoji tzv. ponorkové nemoci. Fakt, že na 
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rekreaci mohli jezdit celé rodiny (popřípadě alespoň manželka), vedl k tomu, že se rodiny 

často uzavíraly do sebe, což popíralo principy a účel odborových rekreací. Podle France 

také podniky na rozdíl od výběrových rekreací poskytovaly jen omezené množství 

rekreačních zařízení – zaměstnanci se tak mohli vracet na svá oblíbená místa a často si 

v objektech vytvářeli domácí prostředí.
221

  

 

No nejenom vzpomínám, ale zažil jsem. To bylo zase príma. Dneska ty odbory, já to 

vezmu odzadu trošku, v širším, vám přidají na něco, na nějakou rekreaci, ale už není moc 

módní držet si nějaký tyhlety rekreační sídla, protože vyděláš si na to, nebo ti přispějeme, 

můžeš si jet sám, kam chceš. Kdežto tenkrát byl ten příspěvek... Na tu rekreaci jsme 

jezdili... v Peci měla, Alamox se to jmenovalo, tam jsem nebyl, ale já byl na jiný chatě, 

Ferona. No a tam jeli prostě náhodní lidé, nebo jsme se domluvili, ať technici nebo někdo 

z toho programu a tvůrčích pracovníků, no a tam jsme jeli s rodinou... úžasný. Dobře, 

dobře bych řekl, že ta možnost byla, že to bylo na horách. Sešli se tam, když bylo to štěstí, 

dobrý lidi, za velmi slušný peníze, za příspěvek odborů. No, tak to bylo... to jste narazila 

na tu Pec. 

Ještě když zmíním tohle - ten socialismus, to už jsem se jako kritik, ale neberte mě jako, 

jsem normální, ale realista – jsme mohli do NDR a do Maďarska a třeba v NDR měla, já 

nevím, jestli to bylo taková, takový kamaráčoft s NDR televizí, u moře Baltskýho, hrozná 

zima, ale zase atmosféra... Byly pronajatý dvě nějaký campingový takový chaloupky nebo 

chatičky nebo vozy. No a já na to mám úžasný vzpomínky. Byli jsme mladý, měl jsem dva 

mladý kluky a vedle byly dvě rodiny, které jsem znal. Jeden byl šéf přenosového vozu, 

druhý byl támhle z toho výzkumáku, protože to patřilo, tak jak jsem říkal, pod sebe. Takže 

do toho NDR se dalo jet třeba. A to je všecko, co vím.
222

 

 

Podobné zkušenosti v rozhovorech reflektovali i narátoři. Rekreace se mohli zúčastnit 

v letním i zimním období. Československá televize vlastnila rekreační objekty například na 

Orlíku, v Jevanech, v Peci pod Sněžkou a tak dále. Kromě toho nabízela možnost 

zahraniční rekreace v několika zemích východního bloku. Ne všichni oslovení narátoři této 

možnosti využili, proto lze předpokládat, že zahraniční rekreace byla více výběrová. Na 

odborovou rekreaci přispíval zaměstnavatel z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

V současné době nahradilo tento systém tzv. osobní konto – zaměstnanci dostanou určitou 

částku, z níž si mohou uhradit jakékoliv služby podle svého uvážení. Tento systém 

považovali narátoři za spravedlivější, protože z něj v současnosti profitují i ti zaměstnanci, 

kteří odborové rekreace ROH vůbec nevyužívali. 
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To tak v podstatě je. [...] Funguje to do jisté míry, řekněme, zmodernizovaně, 

protože takové to rekreační, to se všechno zlikvidovalo, spíš jsme přešli naopak na 

moderní způsob, že každý má nějaké takzvané osobní konto. To, co se dřív platilo 

z nějakého sociálního fondu – zase byli vyčůránkové, kteří jeli třikrát za rok na nějakou 

dovolenou, protože věděl, že na to dostane příspěvek a sedmdesát, osmdesát, devadesát 

procent nejezdilo nikam. Takže jsme přišli právě v rámci odborů s tím návrhem, že teda 

se řekne „Dobře, tady jsou nějaký peníze na tyhle sociální věci. Jsou nějaké mandatorní 

výdaje [...] a to, co zbude, vydělme počtem lidí a každému dejme. I kdyby to bylo tisíc 

korun, kdyby to bylo dva, tři, pět, tak to prostě dejme, ať s tím naloží, jak chce. Jestli 

pojede na dovolenou, anebo jestli si za to koupí rehabilitaci nebo nějakou posilovnu... 

[...]  tak ať si z toho člověk zaplatí. [...] Ale máš stejně jako Pepík. Tak to máme teď 

takhle.
223

 

 

 

Pionýrské tábory ROH 

Závodní výbory ROH zajišťovaly zaměstnancům také pionýrské tábory pro jejich děti. Od 

padesátých let se tyto tábory staly výraznou součástí trávení volného času 

v Československé společnosti. Podle Martina France byla jejich realizace výhodná jak pro 

stát (respektive komunistický režim), tak pro rodiče dětí – zaměstnance jednotlivých 

podniků. Rodičům pionýrské tábory umožňovaly zaopatřit děti po skončení školního roku 

a za výhodnou cenu. „Naopak stát si na základě vhodně komponovaného táborového 

programu vytvářel podmínky, aby mohl (prostřednictvím Pionýrské organizace 

Československého svazu mládeže) ideově a výchovně intenzivně působit na mladou 

generaci. Zejména z těchto důvodů pak postupně tyto tábory [...] získaly ráz 

organizovaného trávení volného času.“
224

 

Zpravidla se jednalo o několik turnusů během letních prázdnin, které trvaly různě dlouho a 

zahrnovaly různé počty dětí. Funkce vedoucích zastávali zaměstnanci televize, takže se 

dospělí i děti mezi sebou znali a vytvářely se zde přátelské kolektivy. Když dítě vyrostlo 

do mládežnického případně dospělého věku, samy se staly praktikanty nebo vedoucími. 

 

Odjakživa se televize starala o děti svých zaměstnanců. Za totality to bylo ještě o tom, že 

se tolik neměnili lidi, nebyla taková fluktuace [...] a dělaly se – co si pamatuju já, když 

jsem byla mladší – tak se dělaly třeba besídky pro děti vánoční, nebo oslavy MDŽ, tak 

prostě na Kavčí hory přijely ženské a tam byla nějaká oslava někde a pro děti se tábory 

dělaly vždycky ale v televizi. Od té doby, co moje děti dorostly do táborového věku, tak 

vím, že jezdily na televizní tábory a milovaly je. To bylo ještě u Českých Budějovic byl 

tábor. [...] Nejdřív tam dcera začala jezdit, pak syn. Pak dorostly, tak ona se stala 
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praktikantkou. Když vyrostl Jirka tak ona přešla na vedoucího a kluk se stal 

praktikantem, tak tam v jednu chvíli měli [...] na starost (pozn. autorky) ty mladší zase 

děti. Celý vlastně takový to dětství, mládí, prožily na dětských táborech.
225

 

 

Odborové rekreace ROH podle informací z rozhovorů skutečně přispívaly ke stmelení 

pracovního kolektivu. Vytvářely se zde skupinky lidí, které se dále scházely i při jiných 

příležitostech a dokonce tito lidé vymýšleli další – například sportovní – aktivity, které 

televizní odbory opětovně podporovaly. Jeden narátor na to vzpomínal: 

 

Dneska odbory dělají něco jiného. Ale oni fungují jinak. Už jsou také za jiným účelem. 

Tehdy, když říkám, že jako dostali jsme peníze na výlety a proplatili nám lístky, plavání, 

sháněli jsme lístky do divadla [...], ale navíc byly tady i jiný kroužky, kromě ping pongu a 

já nevim, co všechno [...], ale to nebylo tak, že někdo z vedení to nadiktoval, prostě já 

tvrdím, že ti lidi si to zorganizovali... prostě přišli s tím, že by mohli udělat tohle a jestli 

na to nepřispějí. Že vlastně ty aktivity vyplývaly vlastně z těch lidí.
226

 

 

Jo, také jsme tam měli, ano kamarádili jsme, dokonce jsme měli období, kdy jsme jakési 

kroužky, v uvozovkách, a dokonce to bylo i z toho sociálního fondu podporované, takže 

jsme jezdili třeba jako cyklisté, jsme měli domluvený, což platila televize z toho sociálního 

fondu autobus a my jsme si platili pobyt někde plus stravu a jeli jsme někde, na Moravu a 

jezdili jsme na soutoku, tam na pomezí Moravy, Slovenska a Rakouska třeba a podobně 

nebo tadyhle jsme jeli kolem Plzeňska, zrovna kolem těch Kožlan, takže jsme měli takový 

klub, takže to bylo docela příjemné.
227

  

 

Tyto aktivity přisuzoval skutečnosti, že se zaměstnanci samotní chtěli slučovat se svými 

kolegy. Ve svém vyprávění uvažoval, že dnes by možná mohl být ze strany televizních 

odborů zájem na tom podobné aktivity obnovit, avšak lidí, kteří by měli chuť je 

organizovat, už je málo. 

 

V tomto bloku podkapitol jsem si kladla za cíl přiblížit pracovní podmínky zaměstnanců 

televize v 80. letech 20. století, přičemž jsem se zaměřila na tři okruhy témat: mzdy, 

pracovní dobu a péči o pracující vyplývající z kolektivních smluv podniku. Porovnáním 

dostupné literatury a archivních materiálů jsem zjistila, že mzdy pracovníků televize byly 

v průměru vyšší než průměrná mzda zaměstnanců tzv. socialistického sektoru. Narátoři 

svou tehdejší životní úroveň hodnotili jako obecně horší než v současnosti (zejména proto, 
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že si z platu nedokázali uspořit) – tuto skutečnost je však třeba chápat z více rovin – kromě 

objektivních ekonomických příčin musíme brát v potaz také fakt, že většina narátorů v 80. 

letech pečovala o rodinu, s čímž je spojeno velké množství výdajů (které už v současnosti 

nemají a zbývá jim tak více prostředků na vlastní zájmy). V praktické rovině jim složitou 

finanční situaci částečně usnadňovala úspěšná sociální politika KSČ; v duševní oblasti pak 

pomáhala racionalizační strategie, že „všichni měli stejně“. Vzhledem k centrálnímu řízení 

státu, kdy „všechno bylo dané“ – jak to narátoři sami vnímali – nepředstavovala 

problematika mezd a pracovní doby v rozhovorech nijak zásadní téma. Větší prostor ve 

vyprávění věnovali péči o pracující, a to zejména podnikovým rekreacím a pionýrským 

táborům ROH. V této oblasti se moje poznatky shodují s tvrzením Martina France, který ve 

svém textu uvádí, že odborové rekreace skutečně přispívaly k upevnění pracovního 

kolektivu. Na odborových rekreacích v Československé televizi se utvářely skupinky 

přátel, které se pak scházely i ve volném čase, například při sportovních aktivitách, které 

odbory nadále podporovaly zapůjčením potřebného vybavení. Narátoři na tyto aktivity 

dodnes rádi vzpomínají a někteří by v nich rádi pokračovali – chybí však vůle zaměstnanců 

podobné činnosti individuálně organizovat (bez podpory zastřešující organizace). 
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Co se změnilo? Proměny pracovních podmínek v televizi v důsledku tzv. 

transformace společnosti po roce 1989 

 

V souvislosti s přechodem na pluralitní politický systém měla být od základu změněna také 

hospodářská a sociální politika státu. Na rozdíl od pokusů o reformu v 80. letech nyní 

nešlo o zdokonalení ekonomického systému, ale o jeho komplexní přeměnu z centrálně 

plánované ekonomiky na tržní. Čalfova vláda ve svém plánu zdůrazňovala, že cílem je 

dosáhnout v co nejkratší době přechodu k tržní ekonomice „se všemi jejími klady i 

zápory“. Místo pojmu „reforma“ se pro komplexní přeměny vžil termín „transformace“, 

jejíž součástí byla následující opatření: cenová liberalizace, liberalizace dovozu a vnitřní 

směnitelnost, podpora růstu soukromého sektoru, makroekonomická antiinflační politika, 

politika sociálních garancí či sociální ochrany a politika péče o životní prostředí; dále 

daňová reforma, oddělení obchodního bankovnictví od centrální banky, vytváření 

podmínek pro směnitelnost koruny, budování sociální záchranné sítě pro nezaměstnané a 

podpora rekvalifikace pracovních sil v zájmu rychlejší restrukturalizace celého 

hospodářství.
228

 Podoba transformace byla ukotvena v dokumentu „Realizace vládního 

programu v oblasti hospodářské politiky“, který uváděl možné varianty realizace: 

1. „masivní krátkodobou operaci s dalekosáhlou cenovou a daňovou reformou již 

v nejbližších měsících“, 

2. postupné řešení rozložené v optimistickém scénáři na 4 až 8 let a v pesimistickém na 8 

až 10 let.
229

 

  

Vytvoření „ostrého konkurenčního prostředí“ chtěla vláda dosáhnout pomocí třech kroků, 

mezi něž se řadilo rychlé uvolnění prostoru pro soukromé podnikání (zákon o soukromém 

podnikání), decentralizace vysoce koncentrovaných a monopolních podniků vytvořením 

„několika tisíc státních podniků připravených na náročnou domácí i zahraniční konkurenci 

(zákon o podniku)“ a přijetí zákona o akciových společnostech umožňující stoprocentní 

účast zahraničních firem na českém trhu.
230

 

                                                           
228

 Zajímavé přitom je, že se v dobových dokumentech ani projevech nehovořilo o „obnovení kapitalismu“, 

ale o „přechodu k tržní ekonomice“. Václav Průcha vidí vysvětlení ve stavu veřejného mínění – návrat ke 

kapitalismu si v roce 1989 přála jen malá část populace; většina preferovala sociální stát skandinávského 

typu, případně dílčí reformy stávajícího systému. 

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, s. 939–948. 
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 Problém transformace představovala na jedné straně její rychlost a na straně druhé 

nepřipravenost jak laické, tak odborné veřejnosti. V jednotlivých podnikách vedlo rychlé 

uplatnění prvků tržní ekonomiky k situaci, kdy sice bylo upuštěno od dřívějších 

administrativních nástrojů, ale zároveň nedošlo k jejich okamžitému nahrazení účinnými 

tržními nástroji. Podle Václava Průchy tak demonopolizace ponechala podniky v nejistotě 

o podmínkách hospodaření a zároveň vytvořila stav, kdy se managementy začaly 

obohacovat na úkor státního vlastnictví. To podle Průchy „zesílilo ekonomicky 

neracionální prvky v chování podniků, vnášelo chaos do dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a hrozilo celkovou destabilizací hospodářství“.
231

 Vlastnickou přeměnu státních 

podniků měly zajistit tzv. malá a velká privatizace, přičemž její úspěšnost podle tehdejších 

odborníků závisela na rychlosti a účinnosti (neformálnosti).
232

 

 Výše zmíněné kroky, směřující k ekonomické transformaci, vyvolaly již v první 

etapě tak silné společenské změny, že na ně musela reagovat i sociální politika státu a to 

zejména v souvislosti s obnovováním trhu práce. Program vlády kladl důraz na vytvoření 

záchranné sociální sítě, jejímž cílem bylo ochránit občany před důsledky přechodu na tržní 

hospodářství a pomoct jim se na nové podmínky co nejlépe adaptovat. Vláda zrušila 

centrálně řízené plánování pracovních sil, vytvořila legislativní prostor pro soukromé 

podnikání a pro zaměstnávání občanů u soukromých podnikatelů; umožnila občanům 

nepracovat, pokud si zvolili jiný způsob života a cestovat za prací mimo státní hranice. 

Zákonem č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání zakotvila zásady fungování tripartitního 

mechanismu a přikročila k rychlé výstavbě sítě úřadů práce.
233

 

 Přestože se obyvatelstvu – podle Václava Průchy – dařilo novým podmínkám 

relativně dobře přizpůsobit, životní úroveň obyvatel v prvních letech transformace 

poklesla. Liberalizaci cen od 1. ledna 1991 provázel rapidní nárůst spotřebitelských cen 

(oproti roku 1990 se podle Průchy zvýšily až o 58 %), což vedlo ke zvýšení životních 

nákladů (v domácnostech zaměstnanců o 54 %) a k inflaci. Vzhledem k tomu, že životní 

náklady obyvatelstva rostly rychleji než průměrné nominální mzdy, snížily se reálné 

příjmy v roce 1991 téměř o jednu čtvrtinu. To vedlo k většímu šetření v domácnostech a 

celkově také k omezení spotřeby. Protože stále přežívala regulace mezd, nahrazoval stát 
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 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, s. 955. 
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 Československo vykazovalo ze všech postkomunistických zemí nejvyšší míru zestátnění, která se blížila 

sto procentům. 

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, s. 976–977. 
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finanční prostředky prostřednictvím sociálních příjmů. Jak uvádí Václav Průcha, ve 

srovnání s růstem životních nákladů byl růst mezd pozvolný – podniky totiž nebyly 

schopny platit mzdy v takové výši, na níž se v rámci tripartitního systému domluvily.
 

Celkovou finanční situaci obyvatel podle Průchy částečně vyrovnávaly určité finanční 

rezervy a předzásobení domácností předměty dlouhodobé spotřeby. Průcha navíc 

upozorňuje, že i přes rozsáhlé společenské změny se podařilo udržet sociální smír – příčiny 

vidí v ochotě obyvatelstva „utáhnout opasky“, pokud to v budoucnu povede ke změně 

poměrů a k prosperitě.
234

 

 Celé období tzv. transformace společnosti provázel proces příjmové a sociální 

diferenciace. V první etapě se rychle konstituovala tradiční i nová střední třída, k níž 

přibyla vrstva velkopodnikatelů – přesto v této době byla ještě příjmová diferenciace nižší, 

protože přetrvávaly některé aspekty z minulosti (zejména přezaměstnanost a regulace 

mezd). V pozdějších letech se však příjmová diferenciace ve mzdách obyvatel zvyšovala 

podle odvětví a sociálního postavení. Obzvlášť výrazně podle Průchy stouply příjmy na 

„nejvyšší příčce společenské hierarchie“, přičemž se do jisté míry „prosazoval soulad mezi 

postavením, vzděláním a příjmem“. Nadále ale zůstávaly rozdíly v příjmech podle místa 

výkonu zaměstnání.
235

 

 Jak uvádí Václav Průcha, transformace politického a hospodářského systému na 

počátku 90. let přinesla části společnosti možnost podnikatelských aktivit a společenského 

vzestupu. Zároveň však vystavila obyvatele Československé republiky obrovským 

změnám, ke kterým patřil velký nárůst životních nákladů, nezaměstnanost a prohlubování 

regionální a sociální nerovnosti. Stát se snažil občanům ulehčit situaci přizpůsobením 

sociální politiky – ucelenou koncepci se však vládě do rozpadu Československa v roce 

1992 nepodařilo realizovat.
236

 

 

Vývoji Československé a později České televize na počátku 90. let jsem se podrobněji 

věnovala v kapitole „Historický kontext“. Na tomto místě lze připomenout, že v důsledku 

celospolečenských změn měla být Československá televize přeměněna ze státního podniku 

ve veřejnoprávní instituci. Dřív, než se tyto plány podařilo realizovat, došlo k rozpadu 

Československé federace a tím i k zániku ČST k 31. 12. 1992. Jejím nástupcem se stala 
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Česká televize, která převzala i zaměstnance (byť velkou část z nich postihla vlna 

propouštění). Oficiální pracovní podmínky pracovníků se přizpůsobily nové společenské 

situaci – jak jsem již uvedla v metodologické části práce, jejich přesná podoba však není 

známa. Od roku 1993 upravuje pracovní podmínky zaměstnanců televize obecný zákoník 

práce a interní předpisy, které nejsou veřejně přístupné. Na základě realizovaných 

rozhovorů lze říct, že finanční situace a celková životní úroveň je podle narátorů lepší. 

Naopak co se týče pracovního prostředí, pociťují narátoři větší tlak na výkon, stres a 

spěch.
237

 Pokud se však na vyprávění podíváme pozorněji, ukazuje se, že nevědomky 

porovnávají období 80. let se „současností“, nikoli konkrétně s obdobím 90. let. Na přímé 

otázky, jakým způsobem se jejich pracovního a osobního života dotkl přechod 

z Československé do České televize – a období tzv. transformace obecně – ve většině 

případů odpovídali, že žádné velké změny nepociťovali,
238

 protože „práce byla pořád 

stejná“.
239

 Z toho důvodu je možné říct, že složitý transformační proces společnosti 

probíhal dlouhá léta a změny se projevovaly pozvolna – narátoři v rozhovorech často 

zmiňovali jako určitý milník až rok 2000. Zajímavé je, že toto časové vymezení se 

přibližně týká i péče o pracující a jejich rodiny. Česká televize je svým rozsahem stále 
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 To v každém případě. Zrovna tak jako i výkon pracovní je samozřejmě několikanásobně vyšší, než býval 

v letech nějakých osmdesátých, devadesátých. To se nedá srovnávat, to je určitě mnohem vyšší a ještě je nás 

tady míň a míň. Takže ono se to vlastně samo zvyšuje ten tlak na výkon. 

Rozhovor s Václavem Křemenem vedla T. Zemanová, Praha, 9. 6. 2017. 
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tak vůbec ne. 

Rozhovor s Václavem Křemenem vedla T. Zemanová, Praha, 9. 6. 2017. 
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Rozhovor se Sabinou Částkovou vedla T. Zemanová, Praha, 21. 4. 2017. 
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velký podnik s velkým počtem zaměstnanců, kde mají odbory pořád významné místo. 

Z toho důvodu i dnes podnik uzavírá se svými zaměstnanci kolektivní smlouvy, které jim 

garantují řadu výhod srovnatelných s těmi v 80. letech. Lékařská péče a odvozy 

zaměstnanců ze služeb v pozdních nočních hodinách fungují i dnes; tábory pro děti byly 

zrušeny teprve v nedávné době, stejně tak televize ještě donedávna vlastnila některé 

rekreační objekty.
240

 V současnosti je nahradilo osobní konto, z nějž si zaměstnanci mohou 

zaplatit služby podle vlastního uvážení. Z rozhovorů s narátory vyplývá, že si zaměstnanci 

těchto výhod váží a považují Českou televizi za „dobrého“ zaměstnavatele. Podle 

pracovnice personálního oddělení je televize – mimo jiné – z těchto důvodů vnímána jako 

dobrý zaměstnavatel i mezi absolventy – novými uchazeči o zaměstnání. 

 

ATMOSFÉRA A VZTAHY NA PRACOVIŠTI 
 

 Kolegové a nadřízení 

Problematika vztahů na pracovišti se ve většině případů objevovala ve vyprávění 

spontánně. Pokud jsem musela položit přímou otázku, narátoři se snadno rozpovídali.
241

 

Bylo zřejmé, že o tématu vyprávěli rádi, protože své vztahy na pracovišti hodnotili velmi 

kladně. Jejich výpovědi se v mnoha ohledech shodovaly. Nelze se však mylně domnívat, 

že je možné poznatky z rozhovorů zobecnit na celou televizi. V mezilidských vztazích 

vždy sehrává podstatnou roli lidský faktor – schopnost navazovat přátelství, emoční 

inteligence, povahové rysy aj. Zároveň je třeba zdůraznit, že rozhovory byly provedeny se 

sedmi zaměstnanci, z nichž jeden o tématu téměř nehovořil (podrobně v předchozí 

poznámce pod čarou). Jedná se tedy o šest narátorů, které navíc pojí řada podobných znaků 

(věk, rok nástupu do zaměstnání, pracovní pozice). 

Tuto skupinu tvoří lidé, kteří se narodili mezi lety 1948 – 1956. Do Československé 

televize nastoupili v letech 1968 – 1985, přičemž zde buď stále pracují, nebo odešli do 
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 Já jsem začal víceméně těma zimníma jaksi pobytama, ale potom spíš až později, až ženatej a s rodinou 
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důchodu v nedávné době (r. 2017). Při vyprávění se zaměřovali na počátky své práce, kdy 

se seznámili s lidmi v obdobném věku, s nimiž je pak dlouhodobě pojil přátelský vztah.  

I se vlastně s těma, se kterýma jsem začínala jednou za rok na Kavkách – jak je dole ta 

Restaurace v Rohlíku – tak se scházíme jednou za rok.
242

 

 

Kromě generačního hlediska mohou vztahy ovlivnit také pracovní podmínky. V období 

tzv. normalizace měli lidé právo (respektive povinnost) pracovat ze zákona; reálné mzdy 

byly na všech pracovních pozicích relativně srovnatelné; pracovní doba byla relativně 

pevně daná (přesčasy zaměstnavatel požadoval jen výjimečně); kariérní postup 

podmiňovalo členství v KSČ (což eliminovalo strach ze ztráty zaměstnání, rivalitu, závist). 

 

No a takhle v týhle úrovni to tady bylo plus mínus. Ti lidi měli od nějakých dvou tisíc, 

nebo možná někteří měli i míň, ale ty lidi měli tak – kdo tady byl dýl, tak měl tak kolem 

2500, 3000.  A ti lidi si daleko méně záviděli. Měli všichni stejný kulový, tak by se dalo 

říct. Jo a možná víc spolu drželi. Víc se snažili odhlédnout od tohohle a pomáhat si.
243

  

 

Na práci se v jednotlivých odděleních podílelo větší množství zaměstnanců,
244

 a tak mohla 

být celkově lidmi vnímána jako méně stresová. Když zaměstnanci splnili všechny 

povinnosti, otevíral se prostor pro organizaci různých oslav a večírků, na kterých se dále 

stmelovali. Oslavy se konaly po pracovní době, nebo „když byla hotová všechna práce“, 

přičemž se jednalo o spontánní posezení s kolegy na oddělení, ale i organizované oslavy 

většího charakteru, konané v jídelnách či klubovnách, na nichž se sešli zaměstnanci mnoha 

profesí. Součástí těchto večírků býval i alkohol, pohoštění a tanec. 

 

To bývávalo víc, dneska samozřejmě už je to podstatně utlé a podstatně se na to víc 

dohlíží, ano přiznávám, bývalo, dřív se slavilo víc a dá se říct, že se i konzumoval občas 

alkohol, ale nebylo to, JÁ jako bezpečnostní technik můžu říct, že to nebylo nikdy na 

závadu, respektive jsme se sešli, když měl někdo narozeniny, po pracovní době a zůstali 

jsme třeba v kanceláři a tam jsme slavili, ale jako nebylo to nikdy v tom, že by někdo 

odcházel a nestačila mu chodba, to v žádném případě.
245
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To určitě, protože si lidi museli zvyknout na jiný systém, že třeba se i v práci pracuje. 

Jako, že oslavy MDŽ – nebo před vánočními svátky prostě nějaké ty večírky – to postupně 

začalo upadat, protože tu a tam někdo byl vyhozený za alkohol... Prostě to tak jako plíživě 

se změnilo v takové jako pravidlo, že dneska se v práci nepije. Nemyslím dneska, to už 

platí třeba osm, deset let. Ale postupně se jako ta pravidla upravila, protože se změnila i 

ta společnost a s rozvojem toho, že mohli lidi začít po revoluci samostatně podnikat, tak 

byl evidentní rozdíl mezi tím, když někdo pracuje v soukromých, a když někdo pracuje 

v nějakým, řeknu, třeba státním podniku, že jo. Tam se pořád ještě žilo tak jako klídek a 

pohoda.
246

 

 

Problematice oslav a konzumace alkoholu na pracovišti se v článku o pracovnících 

zahraničního obchodu věnovala Lenka Krátká, podle níž má podobnou zkušenost „téměř 

každý, kdo před rokem 1989 byl v nějakém podniku zaměstnán“.
247

 Jak Krátká 

upozorňuje, citovaný narátor ve vyprávění spojil zákaz konzumace alkoholu na pracovišti 

se zhoršením vztahů mezi zaměstnanci podniku. „Utahování šroubů“ bylo jedním 

z důvodů, proč dnes lidé vnímají pracovní vztahy jako horší, než tomu bylo v období tzv. 

normalizace. „Klídek a pohoda“ ve státním podniku – jak v předchozím úryvku zmínila 

narátorka – přispíval k přátelštějšímu prostředí na pracovišti. 

Soudržnost mezi lidmi podporovala v 80.  letech i sociální politika KSČ. Dá se 

předpokládat, že na závodních rekreacích, při organizaci pionýrských táborů aj. se mezi 

lidmi vytvářely přátelské vazby; z těch poté vycházely další – přirozeně vznikající – 

aktivity, které závodní výbor ROH dále podporoval – například zapůjčením potřebného 

vybavení. Pro lidi navíc byly podobné aktivity přirozené, takže se na nich sami podíleli i 

organizačně. 

Pokud jde o současnost, hodnotili narátoři své vztahy stále kladně. Při podrobnější 

analýze se však ukázalo, že v pozitivním smyslu stále vyprávěli o přátelích, které získali 

před mnoha lety. Ve vztahu k mladším zaměstnancům je zřejmý generační konflikt.
248

 Od 

počátku 90. let byli tito narátoři svědky masového propouštění zaměstnanců. Na jejich 
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místa začali v pozdějších letech nastupovat o generaci mladší lidé s odlišnými názory i 

způsobem práce. Pro dlouholeté zaměstnance pak není snadné opustit naučené postupy, na 

které jsou zvyklí, a které z jejich pohledu není potřeba měnit, protože fungují dobře. 

Generační konflikt může vyplývat také z obav ze ztráty zaměstnání, protože řada mladých 

lidí nastupuje i do vedoucích pozic. 

V naprosté většině rozhovorů se objevil jeden zajímavý problém – narátoři vztahy 

v televizi sami zasazovali do širšího kontextu, přičemž jejich proměnu přisuzovali 

obecným změnám ve společenských vztazích. Jako příčinu těchto proměn pak uváděli 

změnu politicko-hospodářského systému – mezník ovšem nespatřovali v období tzv. 

transformace, ale až později; přibližně v roce 2000. 

 

To nedá se říct jako přesně, (...) ale postupně od toho nějakého roku 2000 se to 

pomaličku začlo... asi tak, jak se celá společnost mění, a jak se prostě začíná hekticky 

žít.
249

 

 

Na jedné straně vznikl obraz socialistického státu, v němž bylo omezené množství zájmů, 

lidé nemohli cestovat, uzavírali se vůči politické situaci, ale zároveň méně pracovali, měli 

více volného času, méně si záviděli, protože mezi nimi nebyly takové rozdíly ve finančních 

příjmech. Na straně druhé pak stála dnešní doba – uspěchaná, individualistická. Ta, která 

přináší více možností, ale také více závisti, více negativních praktik a méně sounáležitosti 

mezi lidmi. Objevila se zde tedy tzv. „narátorova vlastní analýza a interpretace“, kdy se 

narátor snaží sám vysvětlit příčiny jevů, na které vzpomíná. Tato (vědomá či nevědomá) 

analýza a interpretace vychází z typu selektivity paměti, kdy vypravěč hodnotí minulost 

z dnešního pohledu.
250

 

 

No, určitě. Zvláště tenkrát. To bylo úžasný. Tak já jsem se na dnešní dobu velmi těšil a 

neplivu na starou dobu úplně, jo. Nebylo všecko špatný, ale byl tady, kdybych to měl 

zlidovět „svrab a neštovice“ v tom politickém hledisku a takže na tu dobu starou 

vzpomínám hlavně z toho, že jsem byl mladší, hlavně z toho, že to bylo takový... nebylo 

tolik možností. Nemohli jsme jezdit na dovolený na západ, no, tak jsme se družili jinak. 

Chodili jsme hrát volejbal, chodili jsme na pivo, jezdili jsme na hory. Za toho socialismu, 

kde to bylo – to zdůrazňuju, jak už jsem řekl, že jsme i pracovali v tom VURTu docela – 
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no, ale každý padesátiny se tam slavily, každý, jo. Bylo to tenkrát takový, no, dneska už to 

skoro není. Výjimečně. Po pracovní době a nejlépe mimo pracoviště.
251

 

 

Vztahy s „hvězdami“ 

V případě České televize jsou zajímavým tématem vztahy ‚neviditelných“ zaměstnanců s 

„hvězdami“ – veřejně známými osobnostmi, které vídáme na obrazovkách. V rozhovorech 

se objevily dvě odlišné linie, respektive dvě odlišná pojetí těchto „hvězd“. Na jedné straně 

by tak bylo možné chápat pracovníky a moderátory ze zpravodajství. Pro ukázku se 

nejprve uvádím citaci: 

Různí režiséři, pomocní režiséři, produkčáci, a tak dále. Ty redaktoři ze zpravodajství, 

sporťáci a já nevím, kdo všechno. Nebudu jmenovat, kteří konkrétně, jsou v tom echt... 

v tom vynikají, ale ty prostě lidi z techniky berou hodně jako plebs. Takoví lidi, kteří jsou 

tady, aby jim sloužili, jo. A když náhodou oni udělají chybu, tak je to v pořádku, a když 

udělá chybu někdo z techniky, tak je to velký průšvih. A omílá jim to okolo úst, jo. A ono 

to bylo dané tím, že vlastně to zpravodajství za komunistů, protože Kavčí hory jako takový 

začaly vlastně fungovat někdy v roce 70 a v té době začal tvrdá normalizace [...] a ten 

[objekt zpravodajství] byl samozřejmě stranou a vládou preferovaný. No a z tohohle toho 

vlastně vznikla jakási nadřazenost toho objektu, jo.
252

 

 

Příčinou negativních vyjádření mohou být osobní animozity mezi narátory a některými 

zástupci této skupiny. Protože se podobné odpovědi objevily víckrát, lze se také domnívat, 

že se oni „neviditelní“ (administrativní, techničtí aj.) zaměstnanci cítí ve vztahu ke 

„zpravodajcům“ nedocenění, případně se domnívají, že není dostatečně doceněná jejich 

práce, a to právě proto, že je „neviditelná“. Na tomto místě je třeba připomenout, že 

podobné pocity mohou být nevědomé, nebo – přesněji řečeno – lidé si mohou uvědomovat 

pocit samotný, ale nemusí pojmenovat jeho příčinu. Takové nedocenění by pak mohli 

pociťovat jak ze strany „zpravodajců“ samotných, tak ze strany společnosti – do té míry, 

do jaké je možné podobné předpoklady generalizovat. Příčinou tohoto pocitu by v takovém 

případě mohla být stejná hypotéza, se kterou pracuje tato diplomová práce. Pokud 

„řadové“ či „běžné“ (nebo jak často uvádějí odborníci na metodu orální historie – 

„obyčejné“) zaměstnance České televize nazývám „neviditelnými“, tak nutně vycházím 

z předpokladu, že společnost se o tyto zaměstnance zajímá méně než o „hvězdy“.  

Na druhé straně lze termínem „hvězdy“ souhrnně označit tvůrčí pracovníky televize 

– režiséry, dramaturgy, scénáristy a také herce. Tyto osobnosti naopak v několika 
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vyprávěních vystupovaly jako tzv. kladní hrdinové. Někteří narátoři hodnotili vztahy 

s nimi jako profesionální, ale vstřícné; jiní je dokonce považovali za přátele. 

 

[...] jsem vlastně servisák, servisní pracovník, zjednodušeně řečeno údržbář, ale tak jsem 

se setkal s příjemnejma a nechci na nikoho zapomenout, ale tak já zmíním jenom dvě 

jména, například kameraman pan Opletal, režisér pan František Filip – príma lidi, kteří, 

jak to tak někdy bývá v životě, někteří ti programoví pracovníci ty techniky, ne že by je 

podceňovali, ale neměli s nima tak dobrý, takový srdečný vztahy jako tyto třeba dva 

pánové[...].
253

 

 

Tak, také. I s některými režiséry jsem se znal a byli jsme kamarádi i jsme si tykali, do 

dneška to je i s některými herci, ale já jsem na tohle nikdy nebyl a nikdy jsem se jako 

netahal … když potkám Aleše Hámu, tak mu řeknu ahoj, on mi řekne taky, protože jsem 

mu kdysi jistil a teď jsme se dohadovali u těch pořadů, co dělá, co a jak, ale jinak 

samozřejmě do režijních záměrů vůbec nemluvím a s těma kaskadérama to samé.
254

 

 

Hrozně si vážím toho, že (...) kromě toho, že se člověk dostane do prostor, kam by se 

třeba normálně nedostal, tak to je jeden bonus. Potkává se s lidmi, se kterými by se 

normálně nepotkal. S Markem Ebenem jsme dělali řadu let Anežku Českou, přenosy, 

takže tam jsem potkal řadu lidí. Pana kastelána z Karlštejna, jehož manželka nám dělala 

poradkyni. Přijdu na Karlštejn, jdu ho tam pozdravit (...) a „Dobrý den, pane Dekoji!“. 

Jak si může ten člověk pamatovat jméno, když já mám problém vždycky si vybavit jeho, jo. 

(...) Lidi jako Marek Eben – to jsou už z té mladší generace, ale režiséři. (...) Pan Dudek, 

pan Podskalský, pan Matějovský, pan Bělka. (...) Tak to byly prostě persony grata. (...) 

Pak teda lidi, kteří ještě žijí, a se kterýma... mám tu čest je znát. (...) Teď šlo o Ivo 

Paukertovi šel nedávno pořad. Ten Ivo byl úžasný. Opravdu si ho vážím.
255

 

 

Jako jednu z hypotéz, proč tomu tak je, lze nabídnout tezi, že tito lidé jsou obecně 

považováni za „úspěšné“. Pokud narátoři hovoří o tom, že jsou televizi vděční, že mohli 

takové lidi potkat a kamarádit se s nimi, mohou se považovat za součást „úspěšného 

společenství“, čím přidávají hodnotu své vlastní práci. 

 

LOAJALITA A SOUNÁLEŽITOST – „Hrdým“ zaměstnancem televize 
 

Vybrané pracovníky České televize pojí s jejich kolegy i s podnikem samotným viditelné 

pocity, které by se daly shrnout označením: sounáležitost, loajalita, patriotismus, hrdost. 
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Jedná se na jedné straně o sounáležitost mezi (některými) zaměstnanci; na straně druhé o 

loajalitu s tím, co televize vysílá, a jak se prezentuje. Tato loajalita a sounáležitost měla ve 

vyprávěních několik podob. 

První představa sounáležitosti vyplývá ze skutečnosti, že Československá televize byla až 

do počátku devadesátých let jediným podnikem svého druhu u nás,
256

 což jí přinášelo 

určitou prestiž. V tomto ohledu se pohled narátorů shoduje s obrazem televize v literatuře, 

která byla publikována v prvních dvaceti letech po jejím vzniku.
257

 Zde jsou počátky 

televizního vysílání prezentovány jako mimořádný úspěch společnosti – zejména kvůli 

technologické náročnosti – a ČST jako „matka televize“, kde se střetávali největší 

odborníci ve svém oboru.
258

 Někteří narátoři uvedli, že „televize měla jméno“, proto mohli 

být na svého zaměstnavatele hrdí. Pro jiné je televize místem, kde se mohli setkat 

s významnými osobnostmi, kterých si váží. U technických pracovníků nabývá tato 

sounáležitost ještě jedné konkrétní podoby – vnímají ji jako instituci, v níž mají možnost 

pracovat se „špičkovým technickým vybavením“, profesně se rozvíjet, podílet se na 

„technologickém vývoji“ a spolupracovat s odborníky, od nichž se během své kariéry 

mnoho naučili.  

 

To určitě. To určitě a to bych jako tady mohl teda opravdu jako kladně hodnotit tu televizi 

jako takovou, protože tady vždycky se vyskytovali poměrně hodně moderní technologie, 

takže v tomhle to bylo daleko lepší, než potom se člověk třeba ohlížel, jestli by někde 

nevydělal víc peněz v soukromém sektoru – tak dalo se najít, ale za cenu toho, že by právě 

byl upozaděný ten technický pokrok. Tady vždycky ta televize se snažila prostě tady mít 

zařízení, která byla špičková a z toho pramenila samozřejmě zajímavost té práce.
259
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To bych možná skoro řekl, že jo, že byli ti lidi jako … neměli tolik okolních zájmů, nebyl 

takový souboj o tu práci, protože, když to řeknu hloupě, práce byla jistá, žejo a později po 

té sametové revoluci už jistá nebyla, ale pořád ty lidi drželi tak jako víc, dneska už 

bohužel přicházejí lidi do televize, prostě, jako manažeři a je jim jedno jestli budou vést 

drůbežárnu nebo výrobu másla nebo výrobu lodí nebo výrobu televize. Kdežto tehda to 

byli opravdu lidi, kteří k tomu měli trošku nějaký vztah a ono taky dřív, když jsme někam 

přijeli a řekli „prosimvás, můžeme tady, protože jsme televize“ tak to bylo něco, dneska, 

spíš nás odevšad vyhánějí.
260

 

 

Přišel jsem do televize a paradoxně od té doby naprosto zbaběle – ve vztahu k dnešním 

názorům mladých lidí – jsem tady v televizi stále a pořád. [...] No hlavně jsem byl 

v naprosto úžasném týmu [od nástupu v 1968 – pozn. autorky], byl jsem opečovávaný 

lidmi, kterých jsem si vážil, kteří zaprvé byli hrozné bedny, kterým jsem se nemohl nikdy 

vyrovnat, ale bylo to to prostředí, které bylo... žilo tou technikou, samozřejmě žilo... i jako 

lidi jsme spolu vycházeli, což je bezvadné, když tým je dobrý. A nějak tyhle okolnosti 

[politiku atd. – pozn. autorky]  jsme si nepřipouštěli, brali jsme to jako nutné zlo. Takže 

bezvadní lidi, vzdělaní lidi, kteří člověka hodně naučili.
261

 

 

Druhá představa – jíž lépe charakterizuje výraz loajalita – má své kořeny v první polovině 

90. let, kdy byl v České republice zaveden duální systém vysílání. Krátce po zániku 

komunistického režimu – spojeného s institutem veřejného vlastnictví – převládal ve 

společnosti názor, že je potřeba v co nejkratší době liberalizovat trh a privatizovat státní 

podniky. Vytvoření konkurenčního prostředí mělo podle dobových názorů přispět ke 

zkvalitnění služeb a rychlejší transformaci ekonomiky. Podle Milana Šmída byla v této 

atmosféře ČT médii prezentována jako „nenasytný státní monopolista se zvýhodněným 

postavením na trhu a garantovaným příjmem, navíc jako neefektivní instituce, která se ve 

svých pracovních návycích nedokázala zbavit dědictví minulosti“.
262

 Politická 

reprezentace proto svými kroky vytvářela podmínky pro vznik komerčních televizí.
263

 

Největším konkurentem se pro ČT stala v roce 1994 TV Nova, která přinesla na trh nové, 

divácky atraktivní žánry.
264

 Konkurenční boj mezi oběma televizemi vytyčil ve veřejném 

diskursu hranici mezi „komerčním“ a „veřejnoprávním“ vysíláním. Zatímco soukromé 
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televize jsou často obviňovány z „laciného“ obsahu, veřejnoprávní vysílání se snaží cílit na 

„vyspělejší“ nebo „kulturnější“ část národa. Tento diskurs podporuje i Česká televize – 

v její edici vyšel text Jana Lukeše, z nějž uvádím několik citací: 

 

Proti často nevybíravým atakům ze strany Novy se tak Česká televize nemohla bránit tím 

nejdůležitějším, kvalitou a úplností vlastního programu, což zpětně vytvářelo dojem, že 

teprve nemilosrdná konfrontace s průzkumy sledovanosti strhla závoj iluzí z letitých 

představ o náročnosti, vyspělosti a kulturnosti českého diváka.
265

 

 

 

Bohužel otázky, které si v těchto souvislostech programové vedení České televize kladlo, 

zůstaly tehdy více méně bez odezvy jak u širší obce diváků, tak u kritiky a publicistiky. Ti i 

oni většinou podlehli konfrontačnímu stylu Novy, aniž by dokázali často vůbec 

postřehnout, natož docenit stále se rozšiřující paletu funkcí [...] , které Česká televize [...] 

plnila [...]. Hlavně však šlo o další projasnění definice televize veřejné služby, a to 

zejména v oblastech styku s programy televizí komerčních: hranice podle této definice 

nevede mezi žánry a programovými typy obou televizí, ale napříč jimi, skutečným 

dělítkem může být proto jen kvalita a míra vkusu.
266

 

  

Stejný diskurs se objevil u několika narátorů. Jeden narátor v rozhovoru uvedl, že 

v současnosti se jeho loajalita s podnikem snižuje právě proto, že podle jeho názorů vysílá 

„lacinější“ pořady než v minulosti: „Už to není, co to bývalo“: 

 

Já říkám „No, já jsem Česká televize, já nejsem komerční. Jsem veřejnoprávní.“ 

Nestydím se za to. Jsem na to patriot. Jednou větou.
267

 

 

No to určitě. To určitě. Až donedávna velmi hodně. (smích) No nevím, některý systém 

programové náplně nebo [...] i obsah programové náplně už mně přijde takový trošičku 

změněný. Trošku víc jako že to přechází do takové lacinosti, do nějakého takového 

komerčního trošku stylu a už to není takové to, co dřív bylo [...].
268

 

 

Pocity loajality a sounáležitosti mezi zaměstnanci zkoumala na příkladu podniku Tatra ve 

své diplomové práci Lucie Stehlíková. Z jejích rozhovorů vyplynulo, že hrdost pracovníků 

na podnik měla dva důvody. Na jedné straně to byl fakt, že podnik měl ve společnosti 

                                                           
265

 LUKEŠ, Jan. Program České televize z ptačí perspektivy. In: PITTERMANN, Jiří (ed.) a kol. (Prvních) 

10 let České televize, s. 16. 

266
 Tamtéž, s. 17. 

267
 Rozhovor s Milošem Čížkem vedla T. Zemanová, Praha, 4. 4. 2017. 

268
 Rozhovor s Václavem Křemenem vedla T. Zemanová, Praha, 9. 6. 2017. 



89 
 

„dobré jméno“, a tudíž byla lidmi kladně hodnocena i jejich práce; na straně druhé pak 

k pocitu loajality přispívala soutěživost mezi podnikem Tatra a jinými závody, například 

v rámci tzv. brigád socialistické práce.
269

 Jak jsem naznačila výše, obdobné motivy se 

objevují i u zaměstnanců České televize. Rozhovory však byly realizovány pouze s malou 

skupinou dlouholetých pracovníků, proto nelze posoudit, do jaké míry jsou tyto koncepty 

rozšířené. V některém z budoucích výzkumů by bylo zajímavé sledovat, jestli se obdobná 

sounáležitost objevuje i u mladších zaměstnanců, kteří do televize nastoupili až po roce 

1990. Někteří narátoři toto tvrzení v rozhovorech rozporovali. Argumentovali přitom 

tvrzením, že v dnešní době je trend vystřídat během profesní kariéry několik zaměstnání, 

což člověku neumožňuje vytvořit si k dané instituci hlubší vztah. 

Znovu se tedy objevuje situace, kdy narátor již v průběhu vyprávění provádí analýzu a 

interpretaci vlastních sdělení. U dlouholetých zaměstnanců může jít kromě nostalgie po 

„starých dobrých časech“ také o způsob vyrovnání se s vlastní minulostí, bilancování nad 

životem v okamžiku přechodu do důchodu nebo těsně před ním. Sounáležitost s podnikem, 

v němž člověk pracoval celý život, dává význam předchozím rozhodnutím (zůstat 

v jednom zaměstnání) a práci, kterou pro podnik vykonali. 
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ZÁVĚR 

 

Diplomová práce si kladla dva cíle. Prvním cílem bylo popsat vývoj a proměny televize 

z pohledu tzv. neviditelných (řadových, běžných, „obyčejných“) zaměstnanců, jejichž 

práce je pro podnik nezbytná, a přesto zůstává spíše v pozadí. Druhým cílem bylo 

postihnout proměny pracovních podmínek těchto zaměstnanců v průběhu 80. a 90. let 20. 

století, zejména však v souvislosti s transformací politického systému po roce 1989. Výběr 

tématu vycházel na jedné straně z mého osobního zájmu o danou problematiku, na straně 

druhé ze zjištění, že ony „neviditelné“ zaměstnance zpravidla opomíjí i dostupná odborná 

literatura, která se dějinami televize zabývá z pohledu tzv. velkých dějin; případně 

pojednává o tom, co je podle autorů pro diváky atraktivní (oblíbené pořady, významné 

osobnosti). 

 Z tohoto důvodu byla základní metodou sběru dat metoda orální historie. V období 

od dubna do června 2017 jsem nahrávala rozhovory s pracovníky z technických profesí a 

s jednou zaměstnankyní, která pracuje v administrativní oblasti. Tam, kde to bylo možné, 

jsem své poznatky z rozhovorů komparovala s relevantní odbornou literaturou a archivními 

prameny.  Abych postihla problematiku každodenního života pracovníků v celé šíři, 

stanovila jsem si dva základní tematické okruhy, jež je možné nazvat jako „oficiální“ a 

„neoficiální“ každodennost. Z těchto dvou velkých tematických okruhů vyplynula dílčí 

témata pro empirickou část práce: odbornost narátorů, kádrová praxe, politická a veřejná 

angažovanost, pracovní podmínky (mzdy, pracovní doba, péče o pracující a jejich rodiny), 

atmosféra a vztahy na pracovišti a sounáležitost a loajalita zaměstnanců televize 

s podnikem.  

První interpretační okruh témat přinesl zajímavé racionalizační strategie 

v souvislosti s kádrovou politikou KSČ a problematikou veřejné angažovanosti 

zaměstnanců v období tzv. normalizace. Všichni narátoři se v rozhovorech prezentovali 

„apoliticky“ – přestože v 80. letech nastoupili do (ze strany vládnoucí garnitury) velmi 

důležitého a sledovaného státního podniku), přičemž pracovnice personálního oddělení 

zdůvodňovala nezájem o politiku uzavřením do soukromé sféry, které vyplývalo ze 

skutečnosti, že se mezi lety 1985 až 1989 starala o dvě malé děti a práce pro ni tak 

představovala pouze zdroj obživy. Pro technické pracovníky naopak televize představovala 

především inspirativní prostředí, v němž mohli pracovat se špičkovým vybavením a podílet 

se na technologickém vývoji; proto politickou situaci (více či méně nevědomě) nevnímali. 
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V otázce veřejné angažovanosti se velmi často objevovalo tvrzení „do strany bych nešel, 

ale v ROH byli všichni“ – zde se mé poznatky shodují s výzkumem historičky Jany 

Noskové, což dokazuje, že obdobná vysvětlovací strategie je vlastní větší části české 

společnosti napříč profesními skupinami.  

V rámci druhého interpretačního okruhu se v porovnání s odbornou literaturou a 

dostupnými archivními prameny ukázalo, že průměrné nominální mzdy pracovníků 

televize byly v porovnání s průměrnými mzdami v tzv. socialistickém sektoru vyšší – 

přesto narátoři na základě rozhovorů považovali svou finanční situaci v 80. letech za 

srovnatelnou s ostatními a v obecné rovině za horší než dnes. Rozšířený „mýtus“, že 

„všichni měli stejně“ jim však (společně s úspěšnou sociální politikou KSČ) pomáhal se 

s tím vyrovnat.  Pokud narátoři dnes považují svou životní úroveň za lepší, je třeba mít na 

paměti také skutečnost, že jim oproti období 80. let odpadlo velké množství „nutných“ 

výdajů, zejména v souvislosti s péčí o rodinu. Pracovní prostředí pak považují za více 

individualistické, uspěchané a s větším důrazem na výkon. Zajímavé přitom je, že 

„nevědomky“ porovnávali období 80. let se „současností“, jako by se až při tomto srovnání 

projevil kontrast hodný pozornosti. V rozhovorech se často objevoval milník vyjádřený 

přibližně rokem 2000 – z toho lze soudit, že proces transformace byl zdlouhavý a změny se 

do života občanů promítaly postupně. Přeměna Československé televize na Českou televizi 

se vybraných zaměstnanců – dle jejich slov – nijak zvlášť nedotkla, protože „práce byla 

pořád stejná“. Na tomto místě je nutné dodat, že v České televizi opravdu až do nedávné 

doby přetrvala řada zaměstnaneckých benefitů vyplývajících z kolektivní smlouvy (např. 

rekreační objekty), jiné zůstaly dodnes. 

Ve třetím interpretačním okruhu jsem přiblížila – zatím velmi málo zpracovaná – 

témata vztahů na pracovišti a loajality a sounáležitosti s podnikem. Přestože narátoři 

v celku hodnotili své pracovní vztahy jako dobré, při bližším pohledu se ukázal generační 

konflikt ve vztahu k mladším zaměstnancům. Zvláštním tématem v rámci pracovních 

vztahů v České televizi jsou vztahy s „hvězdami“ („viditelnými“ zaměstnanci). Tyto 

„hvězdy“ pak mohou mít ve vyprávění narátorů několik podob. Jednalo se buďto o 

moderátory zpravodajství, v porovnání s nimiž si narátoři připadají nedocenění (a to jak po 

finanční, tak po duševní/společenské stránce), nebo o herce, režiséry, dramaturgy atp., kteří 

se ve vyprávěních naopak objevují jako tzv. kladní hrdinové. Ztotožnění s osobnostmi, 

které jsou společností považovány za úspěšné, dodává na významu vlastnímu životu a 

práci. Rozhovory zároveň potvrdily existenci některých dobových fenoménů, jako je 
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například konzumace alkoholu na pracovišti v období tzv. normalizace. Nejvíce 

zajímavým tématem je dle mého názoru sounáležitost zaměstnanců a loajalita s 

„mateřským“ podnikem. Tato sounáležitost vychází na jedné straně z nostalgie po „starých 

dobrých časech“, kdy televize „měla jméno“, na straně druhé – v případě technických 

pracovníků – má původ v již zmíněném technologickém pokroku, jehož mohou být 

zaměstnanci v České televizi součástí. V průběhu 90. let se pak k této sounáležitosti přidal 

ještě pocit „loajality“, který má původ v potřebě vymezit se vůči soukromým, komerčním 

televizím, a který do velké míry odpovídá diskursu, jímž se televize sama prezentuje 

v publikacích.  

Právě problematika „loajality“ přináší dle mého názoru největší prostor pro další 

výzkumy. I když jsem rozhovory realizovala jen s malou skupinou zaměstnanců, při 

porovnání technických pracovníků s jednou administrativní pracovnicí se ukazuje, že tyto 

pocity mohou být vlastní větší části zaměstnanců televize napříč profesními skupinami. 

Zároveň by bylo zajímavé sledovat, zda se objevují také u mladších pracovníků, kteří do 

televize nastoupili až po roce 1990, nebo jestli jde o generační záležitost u dlouholetých 

zaměstnanců. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

APF ČT – Archiv a programové fondy České televize 

BBC – British Broadcasting Corporation, rozhlasová a televizní společnost ve Velké 

Británii 

CNN – Cable News Network, kabelová televizní společnost v USA 

ČST – Československá televize 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČT – Česká televize 

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze 

JZD – Jednotné zemědělské družstvo 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

NDR – Německá demokratická republika 

OF – Občanské fórum 

OF ČST – Občanské fórum Československé televize 

ROH – Revoluční odborové hnutí  

RTL – německá soukromá televizní stanice 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSM – Socialistický svaz mládeže 

SSSR – Sovětský svaz 

STV – Slovenská televize 

TS Praha – Televizní studio Praha 

ÚŘ ČST – Ústřední ředitelství Československé televize 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSSS – Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu 

VURT – Výzkumný ústav rozhlasu a televize 

ZV ROH – Závodní výbor Revolučního odborového hnutí 

 

 

 

 

 


