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Tereza Zemanová předkládá k obhajobě práci z prostředí Československé/České
televize, tedy prostředí, které je v obecném povědomí spjato s jistou atraktivitou,
výlučností a vnímáním jako místa, kde se lze běžně setkat se známými, méně či více
slavnými, osobnostmi. Diplomantka však ve své práci „dala hlas“ těm, méně známým,
respektive neznámým postavám dané organizace, kteří však nejsou o nic méně zajímaví
– pracovníkům technických, případně administrativních profesí.
Prostřednictvím orální historie sleduje jejich dráhu profesního i neprofesního života,
kterou reflektuje v dobovém kontextu osmdesátých a devadesátých let minulého století.
Při zpracování tématu se však neomezila pouze na realizaci rozhovorů, ale reflektovala i
sekundární literaturu a využila také Archiv České televize. A nutno dodat, byť v konečné
interpretační části toto není příliš zřejmé, že se nejednalo jen o jednu či dvě náhodné
návštěvy archivu, ale o poměrně dobře zvládnutou práci s archivními pomůckami a
studium relevantních dokumentů, zde především kolektivních smluv.
Heuristiku i celou přípravu projektu, včetně přípravy rozhovorů považuji za velký klad
celé práce – autorka relevantní zdroje prezentuje se znalostí dané problematiky, kriticky
je nahlíží. V tomto ohledu je předkládaný text i kvalitní pomůckou pro další badatele a
badatelky, kteří by se chtěli tématu historie Československé/České televize dále
věnovat. Stejně pečlivě jako pramennou základnu popisuje autorka využití a praktickou
aplikaci metody orální historie v rámci daného výzkumu – podrobně popisuje průběh
realizace rozhovorů od prvních kontaktů až po analytické postupy, zmíněny jsou také
charakteristiky a stručné biogramy jednotlivých narátorů a jedné narátorky.
Čtenářům a čtenářkám tohoto (i jazykově dobře zvládnutého a zajímavého textu) pak
může být poněkud líto, že kvalitní příprava a hluboké penzum poznatků o daném tématu
nejsou lépe využity v části empirické, respektive interpretační. Diplomantka stanovila
poměrně zajímavé široké tematické okruhy (předpoklad pro práci v ČsT, pracovní
podmínky, atmosféra a vztahy na pracovišti, loajalita vůči zaměstnavateli), jejichž
zpracování však v některých částech chybí potřebná hloubka a zasazení do širších

souvislostí. Text se pak často nese v určitém „idylickém duchu“, někdy až se známkami
jakési „bezdějinnosti“ – typicky u témat stranickosti či vlivu vládnoucího režimu na práci
a život v ČsT atd.
Z velké části je toto zapříčiněno pozicionalitou autorky vůči narátorům, skutečností, že
jejím „gatekeeperem“ byl otec, který navíc v České televizi stále pracuje. Na jednu stranu
se tak potvrzuje problematičnost (a metodologická složitost) orálněhistorických
projektů, v nichž nějakým způsobem figurují rodinní příslušníci či osoby
badatelce/badateli velmi blízké. Na druhou stranu některé projekty by bez této
„spřízněnosti“ ani realizovány být nemohly, což může být i případ předkládané práce.
Přesto však bych se přimlouvala za to, aby uvedený nedostatek při obhajobě
diplomantka alespoň částečně napravila, a to hlubší reflexí stranickosti/politické
(ne)angažovanosti v rámci jednotlivých životních příběhů, respektive zasazení
problematiky získávání (a udržení si) práce v Československé televizi do historického
kontextu osmdesátých let. Dále bych diplomantku požádala, aby v rámci obhajoby
diskutovala také téma „konkurence“ nově založených televizních stanic po roce 1989,
případně „řevnivosti“ mezi médii (pokud toto v rozhovorech nebylo tematizováno,
prosím o reflexi významu takového „ticha v rozhovoru“).
Z hlediska formálního, jazykového i stylistického je práce dobře připravená.
Diplomantka prokázala schopnost samostatné badatelské práce, text je dobrým
základem pro další bádání v dané oblasti. Z těchto důvodů a s ohledem na výše řečené
práci hodnotím stupněm 1 (výborně) až 2 (velmi dobře); konečné hodnocení by
mělo zohlednit posudek oponenta a výkon při obhajobě.
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