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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Terezy ZEMANOVÉ Vývoj a proměny 
Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců. Praha : 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. 99 s.  

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph. D. 

 

Autorka diplomové práce si vytkla za svůj cíl popsat vývoj některých aspektů 
každodenního života zaměstnanců Československé/České televize (ČST/ČT) na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let minulého století, přičemž pozornost věnuje zejména 
pamětnické reflexi z řad technického personálu. Pokud jde o pramennou základnu, při analýze 
tématu diplomantka vycházela z rozhovorů realizovaných metodou orální historie, dostupné 
odborné literatury, archivních pramenů a částečně i z interních předpisů. Téma i badatelské 
otázky, které si autorka v úvodu klade, lze bezesporu považovat za zajímavé a originální, 
protože zaměstnání v televizi dodnes zůstává svým způsobem ,,exkluzivní“ a ,,tajemstvím“ 
obestřenou profesí. 

 Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně. V úvodu jsou nastíněna 
badatelská východiska, následuje historický kontext, obsáhlá metodologická a poté – obdobně 
obšírně zpracovaná – část empirická. Historický kontext považuji za naprosto dostačující. 
Čtenáři poskytuje základní vhled do problematiky vývoje a fungování ČST ve zkoumaném 
období, a to bez zbytečného rozboru obecně známých informací z československých dějin, 
což lze jen kvitovat.  

Metodologická část je zpracována nadstandardním způsobem. Autorka zde věnuje 
pozornost analýze dostupných pramenů k tématu i aspektům orálně-historického výzkumu, 
včetně podrobného popisu výběru výzkumného vzorku (šest narátorů z technických profesí a 
jedna narátorka z administrativy) i analytických a interpretačních postupů. Vyzdvihnout lze 
badatelskou reflexivitu, a to zejména ve vztahu k osobní zainteresovanosti otce diplomantky 
na tématu výzkumu (zaměstnanec ČT).  

Bohužel, tato skutečnost se však podle mého názoru ve formě jakési (ne)vědomé 
,,autocenzury“ odrazila v celkovém zpracování empirické části. Zejména v části věnované 
oficiální angažovanosti narátorů a narátorek je zřejmé, že autorka se záměrně vyhnula 
potenciálně problematickým otázkám a víceméně tak pouze čekala na to, co respondenti sami 
v jiných souvislostech zmíní. Výsledkem jsou v některých ohledech poměrně vágní (tj. 
zobecňující) závěry, které jsou podepřeny spíše odbornou literaturou (viz J. Cuhra, M. Černá, 
M. Vaněk, L. Krátká, V. Průcha) než výzkumem samotným (patrné je to zejména 
v podkapitolách věnovaných kádrování a výši mezd). V některých případech dokonce autorka 
z marginálních zmínek sama konstruuje interpretaci, aniž by se přímo zeptala ,,jak se to 
seběhlo“, ergo takové závěry není možné považovat za validní (viz např. s. 50). Naopak 
vyzdvihnout lze analýzu a interpretaci vztahující se k pracovní době, včetně povšimnutí si 
genderových rozdílů. Obdobně si cením postřehu o časovém posunu vzpomínek respondentů 
ve vztahu k vývoji před a po roce 2000. Zajímavým tématem je také pocit ,,neviditelnosti“ 
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narátorů v kontextu vztahů s jinými profesemi na pracovišti (tj. moderátoři, režiséři, celebrity 
atd.).  

Celkově se pak podařilo autorce nastínit jakési srovnání mezi 80. a 90. lety, což byl 
hlavní záměr předkládané práce. Otázky do diskuse jsou proto spíše metodologického rázu: 

1. Význam otce autorky (případně jeho vliv) na výzkum jako celek? Viz Možnost 
přístupu k interním předpisům ČST/ČT na základě zákona o svobodném přístupu 
k informacím (skutečně by mohlo jít o problém z hlediska ,,ohrožení otce“, a pokud 
ano, v jakém ohledu?); Proč se autorka nerozhodla zařadit otce do výzkumného 
vzorku? Konzultovala s ním nějak své závěry výzkumu? 

2. Ve výzkumném vzorku se nachází jedna partnerská dvojice. Ovlivnila tato skutečnost 
nějakým způsobem průběh či obsah rozhovoru (zvláště v případě, kdy byli rozhovoru 
přítomni oba současně) 

3. V metodologické části autorka píše, že žádný z respondentů si nevyžádal vystřižení 
citlivých pasáží z nahrávky. Byla jim tato možnost nabídnuta? 

4. Ve vztahu ke kádrování autorka zmiňuje také archivní prameny, konkrétně pak Rozbor 
kádrové situace redaktorů v ČST Praha k 31. 3. 1989. Lze z pramenů tohoto typu 
odvodit něco zajímavého ve vztahu ke zkoumanému tématu? 

 Po formální stránce k práci prakticky nelze mít výhrady. Text je čtivý, rozsah 
adekvátní. Ocenit lze taktéž fakt, že se neobjevují gramatické ani stylistické chyby, což by 
sice mělo být u diplomové práce standardem, ale stále častěji jde bohužel spíše o výjimku. 
Podobně práci s poznámkovým aparátem lze hodnotit jako příkladnou. Vytknout lze snad jen 
absenci obrazové přílohy a umístění biogramů přímo v textu. S ohledem na výzkumný vzorek 
by také možná stála za zvážení změna názvu práce, která by více akcentovala skutečnost, že 
se jedná především o reflexi každodennosti z pozice ,,neviditelného“ technického personálu. 

S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že autorka splnila základní předpoklady 
kladené na závěrečnou práci magisterského stupně, tj. prokázala schopnost samostatně 
pracovat v terénu, utřídit výzkumná data, za využití dalších zdrojů je zasadit do příslušného 
historického kontextu a následně interpretovat.  

Předkládanou práci kolegyně Zemanové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 2 (,,velmi dobře“). 

 

 

 

 

V Praze, dne 23. 1. 2018                                                                                 Mgr. Jiří Hlaváček 


