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Abstrakt
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat život a dílo režiséra Československého rozhlasu
(a později Českého rozhlasu) Jiřího Horčičky. Autorka v první části práce stručně
představuje historii Československého rozhlasu a objasňuje dobový kontext, ve kterém Jiří
Horčička působil. Zvláště pak přihlíží k umělecké oblasti v rozhlase. Dále se práce ve
zkratce věnuje vývoji české rozhlasové hry a zmiňuje nejdůležitější mezníky v její historii.
Nejpodstatnější část práce je věnována životu a dílu režiséra. Zabývá se Horčičkovým
dětstvím a jeho rozhlasovým začátkům (například působení v Dismanově rozhlasovém
dětském souboru). Práce rozebírá Horčičkovy režisérské začátky a zvláště se věnuje jeho
prvnímu zásadnímu dílu, tedy dramatizaci Čapkovy Války s mloky. Na ní se ukazuje počátek
Horčičkova prosazování nového stylu ve vývoji moderní rozhlasové inscenace. Práce
současně reflektuje úspěchy české radiofonie v šedesátých letech na domácím i zahraničním
poli. Autorka se posléze věnuje i režisérově tvorbě za normalizace a jeho inscenacím děl
klasické literatury. Představen je i Horčičkův přístup ke stereofonnímu vysílání, který
zásadně ovlivnil jeho tvorbu. V části „Cesta do tmy“ autorka popisuje závěr dlouhé a bohaté
kariéry Jiřího Horčičky a zmiňuje ocenění, která získal. Zhodnocuje jeho význam pro českou
radiofonii.

Klíčová slova
Jiří Horčička, režie, rozhlas, rozhlasová hra, dramatizace, inscenace, zvuk

Abstract
This bachelor thesis aims to describe the life and work of the director of Czechoslovak Radio
(and later Czech Radio) Jiří Horčička. In the first part, the author briefly presents the history
of Czechoslovak Radio and explains the contemporary context in which Jiří Horčička
worked. The author pays special attention to the artistic field in the radio. Furthermore, the
work briefly deals with the development of Czech radio drama and mentions the most
important milestones in its history. The most important part of the work is devoted to the life
and work of the director. The author deals with Horčička’s childhood and his radio
beginnings (for example, working in Disman’s Radio Children’s Ensemble). The work
describes Horčička’s directorial beginnings and is especially devoted to his first major work,
the dramatization of Čapek’s War with the Newts. It shows the beginning of Horčička’s
promotion of a new style in the development of modern radio production. At the same time,
the work reflects the achievements of Czech radiophony in the 1960s at home and abroad.
The author then devotes to the director’s work during normalization and his staging of works
of classical literature. The author also introduced Horčička’s approach to stereo broadcasts,
which fundamentally influenced his work. In the “Journey to the Dark” section, the author
describes the conclusion of a long and rich career of Jiří Horčička and mentions the awards
he has won for his work. Finally, he evaluates its importance for Czech radiophony.
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Úvod
Není výjimkou, že osudy některých lidí bývají propojeny s určitou profesí. Jinak tomu
nebylo ani u Jiřího Horčičky, který by letos oslavil 92. narozeniny. Jeho životním osudem i
údělem se stal Československý, později Český rozhlas. Horčička do něj vstoupil a nechal se
pohltit akustickým principem už v pouhých deseti letech a zůstal mu věrný až do konce
svého života.
Horčička oplýval zvláštním nadáním; pod jeho rukama ožívaly postavy, které předtím
existovaly jen na papíře. Například mlok Andy získal jeho zásluhou hlas a dokázal jím
ovládnout skoro celý svět. Československými, ale i zahraničními domácnostmi díky
Horčičkovi a jeho realizačnímu týmu hučely válečné vřavy Vojny a míru nebo k nim
promlouval konejšivý hlas lékařky z Linky důvěry. Horčičkova fantazie při utváření
rozhlasových her byla neuvěřitelná. Postup práce, kdy začínal vždy od nuly a musel celý
příběh a rozměr připravovaného tématu vměstnat do místnosti s několika mikrofony a herci,
je více než fascinující. O to více, přihlédneme-li k dnešním technologickým možnostem, o
kterých si Jiří Horčička během valné většiny své kariéry mohl jen nechat zdát. To vše, a
zároveň jeho pestrý život, který byl zcela spojen s rozhlasem, je důvodem, proč jsem se toto
téma rozhodla zpracovat.
Ve své práci nejprve stručně popíšu dějiny Československého rozhlasu a dobový kontext,
ve kterém Horčička působil. Zvláště se zaměřím i na vývoj české rozhlasové hry. Největší
prostor bude v práci věnován samotnému životu Jiřího Horčičky. Tato část bude rozdělena
do tří zásadních oblastí: Horčičkovy rozhlasové začátky, vrcholy jeho práce v šedesátých
letech a konec století a jeho odchod z rozhlasu. Chci se věnovat i různým faktorům, které
měly vliv na jeho práci. V závěru se pokusím shrnout Horčičkův život a zhodnotit jeho
přínos rozhlasové tvorbě. Pokusím se vystihnout, v čem tkví originalita jeho díla.
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1 Dějinný kontext Českého rozhlasu
Pravidelné vysílání zahájil rozhlas v Československu 18. května roku 1923. Řadí se proto
mezi první rozhlasy, které začaly vysílat pravidelně. Pár dní na to (7. června 1923) byla
založena rozhlasová společnost Radiojournal, společnost s ručením omezeným. Jejími
zakladateli byl podnikatel v oboru filmového průmyslu Eduard Svoboda a redaktor kulturní
rubriky listu Národní politika Miloš Čtrnáctý. Dalším podílníkem byla továrna na výrobu
radiopřijímačů Radioslavia. Licenci k vysílání získala společnost Radiojournal po dlouhých
jednáních s ministerstvem pošt a telegrafů.1 E. Svoboda přispěl do vývoje rozhlasu svými
technickými znalostmi, které získal ve Spojených státech amerických (zde se pravidelné
rozhlasové vysílání zahájilo už v roce 1920). M. Čtrnáctý utvořil programovou koncepci,
kterou založil na myšlence osvěty a výchovy národa.2
Společnost začala vysílat z Kbel u Prahy, provizorní studio bylo zřízeno ve skautském
stanu. Průkopníkům chyběly nejen finanční prostředky, ale i potřebné zkušenosti.3
Pracovníci Radiojournalu dokonce na začátku neměli ani mikrofon – proto si upravili
mikrofon z telefonního sluchátka.4 Ze skautského stanu se rozhlas kvůli zhoršujícímu se
počasí v druhé polovině roku stěhoval nejprve do domku kbelské stanice, v roce 1924 pak
do budovy Pražské nákupny na Vinohradech. O rok později se Radiojournal přesunul do
budovy Orbisu a posléze do Národního domu na Vinohradech. V roce 1933 se přestěhoval
do svého současného působiště – do nové budovy Poštovní správy (ulice Vinohradská 12).5
Režisér Jiří Horčička k začátkům instituce poznamenal, že „funkce rozhlasu byla strohá
a němá: přenést bez drátu informaci z bodu A k vzdálenému bodu B tak, aby proudící sdělení
nemohlo být rušeno“. Původní myšlenkou zakladatelů rozhlasu byl pouze přenos informace.
Umění tedy do vysílání vstoupilo postranními dveřmi. Horčička se domníval, že právě to
umožnilo přeměnu rádia v rozhlas.6
V počátcích bylo základním kamenem vysílání zpravodajství. To obsahovalo zejména
zprávy o počasí, ze sportu, zemědělství nebo burzy.7 Ke zpravodajství se přidala ještě
1

JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 13)
2
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 7)
3
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 13)
4
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 7)
5
Tamtéž (strana 14, 15)
6
HORČIČKA, Jiří. O rozhlasové tvůrčí metodě, in VEDRAL, Jan a Honza VEDRAL. Jiří Horčička –
rozhlasový režisér. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2003, s. 135–173. ISBN 80-86151-83-2. (strana 135, 137)
7
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 28)
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hudební složka. Jiří Horčička poznamenal, že tímto vyvstala první organizační otázka, tedy
jaký poměr informací a hudby do vysílání umístit.8 Postupem času se dostávalo prostoru i
slovesnému programu, například přednáškám. Jejich úlohou bylo zpočátku reprezentovat
Československo v zahraničí, tady lze spatřit pokusy o první zahraniční vysílání. Přednášelo
se pak i o umění, cestování nebo zdravotnictví.9 „A zde můžeme, ať se to zdá jakkoli
paradoxní, vystopovat zárodečnou buňku rozhlasového umění.“10
V polovině dvacátých let se rozhlas začal specifikovat a rozšiřoval svůj osvětový a
výchovný program (nabízel například jazykové kurzy nebo tělovýchovný pořad). Založen
byl zemědělský a školský rozhlas.11 Vedoucí představitelé společnosti Radiojournal si totiž
začali uvědomovat velkou společenskou odpovědnost rozhlasu a jeho masové působení.12
Do vysílání se v této době postupně dostávalo i dramatické umění, například recitace či
dramatické večery, ve kterých se prezentovaly úryvky z jednotlivých divadelních her.13
Do třicátých let vstupoval rozhlas jako „úctyhodná instituce“. Nejenže značně
zprofesionalizoval svou činnost, ale zlepšil i technickou a provozní stránku. Posunul se od
osvětové a výchovné funkce směrem k politickovýchovné. Ve vysílání se objevila široká
škála programových žánrů. Rozvíjely se reportáže, pásma a montáže. Zcela samostatné
profesionální činnosti se podařilo dosáhnout rozhlasové režii. Navíc se vylepšovala i
technická stránka. Začal vysílat samostatný program pro zahraničí. Tento pokrok přerušila
na konci třicátých let politická situace v Evropě – mnichovská dohoda a poté protektorát
Čechy a Morava.14 „28. prosince 1938 se Radiojournal změnil na Československý rozhlas,
společnost s ručením omezeným.“15
Během okupace fungoval Československý rozhlas pod říšským rozhlasem Rundfunk
Böhmen und Mähren.16 Zároveň došlo ke značné personální obměně, zesílila se kontrola

8

HORČIČKA, Jiří. O rozhlasové tvůrčí metodě, in VEDRAL, Jan a Honza VEDRAL. Jiří Horčička –
rozhlasový režisér. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2003, s. 135–173. ISBN 80-86151-83-2. (strana 137)
9
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 28)
10
HORČIČKA, Jiří. O rozhlasové tvůrčí metodě, in VEDRAL, Jan a Honza VEDRAL. Jiří Horčička –
rozhlasový režisér. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2003, s. 135–173. ISBN 80-86151-83-2. (strana 137)
11
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 33)
12
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 51)
13
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 35)
14
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 93, 95)
15
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 52)
16
Tamtéž (strana 61)
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obsahu vysílání, záměrně se potlačovala česká kultura.17 Nacisté kontrolovali nejen obsah
vysílaných textů, ale i jejich interpretaci, podtext a přízvuk.18
Přesto se objevovaly pořady, které se snažily povzbudit národní morálku. Vysílalo se o
českém venkově, propagovaly se zejména české knihy (v relaci Česká kniha), četly se
básně, úryvky z povídek nebo románů. V programu dostaly prostor národní písně nebo
přednášky (například Procházky Prahou od dneška do pravěku).19 Rozhlas sehrál
významnou roli především během povstání v posledním roce války (1945). „Přišel však
květen 1945. K úspěchu pražského Květnového povstání přispěl nemalou měrou i rozhlas;
splnil čestně své povinnosti a nepřestal vysílat ani v době nejprudších bojů.“20
Po skončení války se rozhlas stal pomocníkem těm lidem, kteří ztratili své blízké
v zahraničí. Velký ohlas měly zpravodajské přenosy z procesu s válečnými zločinci, který
se konal v Norimberku. Posluchačům tuto událost přinášel především redaktor František
Gel.21
Poválečná léta rozhlas zasvětil své reorganizaci a zároveň obnově státu. Hovoří se o jeho
budovatelské funkci.22 Tomu musela nutně ustupovat umělecká složka vysílání.23 Oblast se
snažila o zásadní přeměnu, vyhledávala novou tematiku a náměty. Pokoušela se vytvořit
zcela nový typ hrdiny – budovatele.24 V tuto dobu vzniklo samostatné rozhlasové
zpravodajství. Informace z ciziny přinášeli první zahraniční zpravodajové. Rozhlas zároveň
začal organizovat výzkum poslechovosti. K obnovení původní tvorby se vyhlašovaly
tematické soutěže. V roce 1948, k 25. výročí rozhlasového vysílání v zemi, se uspořádala
mezinárodní výstava rozhlasu (MEVRO).25
Československo se po druhé světové válce dostalo do sovětské sféry vlivu. Komunisté si
uvědomili význam rozhlasu a postupně obsazovali jeho vedoucí funkce. Rozhlas byl v jejich
rukou ještě před únorovým převratem v roce 1948.26 Po něm nastalo masové propouštění

17

JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 147)
18
Tamtéž (strana 153)
19
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 166)
20
Tamtéž (strana 178, 179)
21
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 86)
22
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha:
Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (strana 183)
23
Tamtéž (strana 232)
24
Tamtéž (strana 223)
25
Tamtéž (strana 183)
26
PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993. (strana 92,
94, 95)
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zkušených pracovníků, kteří byli nahrazeni revolučně zapálenými jedinci. Rozhlas měl za
úkol rozdmýchávat budovatelské úsilí a stal se nástrojem socialistické převýchovy. Vysílání
na počátku padesátých let (1950–1952) se neslo ve znamení velkých politických procesů.
Státní cenzura se zavedla v roce 1953. Vzorem rozhlasu se stal Sovětský svaz, což ale vedlo
ke značnému omezování svébytnosti rozhlasových forem.27 Jiné zahraniční vlivy byly
zapovězeny. Přestože události po únorovém převratu začaly silně omezovat i literární a
dramatický program, rozhlas se až do roku 1952 snažil o původní tvorbu a vyhlašoval různé
soutěže na hry či povídky (i tady se ale objevovala orientace na budovatelská témata). 28
Nejen nízká kvalita dodávaných materiálů přispěla k volání po prověřené umělecké kvalitě.
Do programu byly proto zařazeny adaptace divadelních her a četba na pokračování (šlo
především o sovětské a české příklady budovatelské prózy). Objevila se ale i národní klasika,
například Babička Boženy Němcové a rok 1951 byl označen jako Jiráskův rok.29
V průběhu padesátých let v souvislosti se svržením Stalinova kultu nastaly jisté
společenské změny, což se promítlo i do fungování rozhlasu. V umělecké redakci se začaly
objevovat pokusy pojmout literární předlohy netradičním způsobem. Přestože byl rozhlas
pod silným vlivem Ústředního výboru KSČ a nadále v něm fungovala cenzura, o letech 1959
až 1968 se hovoří jako o rozhlasové renesanci. Zároveň se utvářela nová generace tvůrců. Ti
se snažili rozvíjet nové moderní formy i obsahy pořadů.30 Ve zpravodajství a publicistice se
v tomto období začínal čím dál hlasitěji projevovat kritický tón.31 „Získání skutečných
názorů lidí, to byl výrazný průlom do rozhlasového vysílání. Bylo absurdní, že rozhlasoví
autoři vytvářeli náročná rozhlasová pásma jenom proto, aby prostřednictvím dělníků a
mládeže sdělili v pořadu věci, které by jim jako autorům cenzura nepustila.“32 Objevil se
nový styl reportážních rozhovorů, rozvíjela se také režie a dramaturgie. Do uměleckých
redakcí se pomalu navracela dříve zakázaná díla, žánry či autoři. Snížil se také počet
zakázaných témat.33
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Léta rozhlasové renesance přerušily srpnové události v roce 1968. „Dramatické okolnosti
vysílání Čs. Rozhlasu v průběhu sedmi dnů, které následovaly po 21. srpnu 1968, tvoří jednu
z nejvýznamnějších kapitol historie rozhlasového vysílání na našem území.“ Nastal proces
normalizace; do poloviny 70. let se v rozhlase dramaticky změnila programová i personální
část. Byl zcela popřen předchozí vývoj vysílání v šedesátých letech, hlavním úkolem bylo
šíření stranické propagandy. Rozhlas zůstal pod přímým dozorem Ústředního výboru KSČ
až do konce roku 1989.34 S dějinnými událostmi srpna roku 1968 souvisí také fakt, že vzrostl
význam zahraničního vysílání.35
K určitým změnám došlo v druhé polovině osmdesátých let, kdy se v umělecké oblasti
ale také v publicistice začala objevovat větší otevřenost a dostávalo se i na kritiku.36
Umělecké redakce se navzdory nesvobodným poměrům snažily produkovat kvalitní pořady.
Vycházely hlavně z oblastí klasické české i světové literatury.37
Listopad 1989 znamenal nejen v rozhlase začátek nové epochy. Komunistická cenzura
byla zrušena, opět mohli tvořit dříve zakázaní autoři. Počátkem devadesátých let (1992)
vznikl Český rozhlas a s rozpadem Československa (1993) skončil Československý rozhlas.
Pro tato léta byl typický rychlý rozvoj soukromého vysílání a Českému rozhlasu proto
ubývali posluchači. Jistých změn se dočkal i program; reportáže se vysílaly stále méně a
naopak nejčastějším žánrem byl rozhlasový rozhovor. Z vysílání pomalu zmizely i
vzdělávací pořady a příliš se nedostávalo ani na původní dramatickou tvorbu.38
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2 Historie rozhlasové hry v českém prostředí
Základním žánrem rozhlasové dramatické tvorby je bezpochyby rozhlasová hra. Její
podstatou je literární text s dramatickou kompozicí, který je následně převeden do zvukové
podoby. Cílem rozhlasové hry je u posluchačů vyvolat „individuální syntetický racionální a
emocionální vjem a estetický zážitek“.39 Na tvorbě rozhlasové hry se podílí zpravidla široký
realizační tým; jmenovitě režisér, dramaturg, scenárista, zvukový mistr, ruchaři, produkční
a samozřejmě i herci. Samotná příprava a výroba rozhlasové hry se dělí na dvě fáze. V první,
přípravné, se píše a připravuje scénář ke hře, dramaturgická konzultace a překlad. V druhé
fázi, tedy realizační, se uskutečňuje samotné natáčení a celá postprodukce.40
Rozhlasový dramaturg Jan Vedral píše, že pojem „rozhlasová hra“ je odvozen od termínu
„divadelní hra“. Podle něj rozhlasová hra vyjadřuje jakousi matoucí souvislost s tou
divadelní a kvůli tomu může být brána jako nedodělaný žánr, „její technicky nedokonalá
odvozenina, jakési divadlo pro slepé“. Příčinami můžou být podle Vedrala málo
rozpracovaná teorie žánru, nízká kritická reflexe, malý zájem studentů dramatických oborů
a v neposlední řadě i postupné vytrácení se hry ze současného vysílání. Vedral se domnívá,
že rozhlasová dramatická tvorba přestala být pro posluchače atraktivní a stala se výlučnou a
exkluzivní záležitostí pro zlomek recipientů.41
Počátky slovesného vysílání se datují k roku 1924. V programu se tehdy objevovala četba
knižních novinek, recitování poezie či dramatické večery, které obsahovaly například
ukázky z divadelních her. První přenos celého divadelního představení uvedl Radiojournal
v roce 1925 (konkrétně operu Dvě vdovy od Bedřicha Smetany). Přestože kvalita přenosu
nebyla příliš vysoká, zanechala v posluchačích hluboký dojem. Nicméně stále šlo pouze o
pasivní vysílání, jelikož hlasatel operu sice stručně uvedl, dál ji však posluchačům
nepřibližoval ani nekomentoval.42 Do programu ale také začínala pronikat činohra, která na
rozdíl od opery nedisponovala podstatným podílem hudby a zpěvu, a pro posluchače byla
tudíž náročnější. Chyběl jim optický prožitek. Vedení Radiojournalu se proto rozhodlo
činohru adaptovat s herci přímo ve studiích. Tímto úkolem tehdy pověřilo šéfa činohry
39
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Vinohradského divadla Jaroslava Kvapila.43 Ten vybíral zejména ty hry, které obsahovaly
dialogy menšího počtu postav. Inscenace byly postupně také doplňovány hudebním
doprovodem.44
Ke konci roku 1926 Radiojournal vyhlásil soutěž o první původní rozhlasovou hru. O rok
později však porota konstatovala, že ze 174 přihlášených děl žádné nesplnilo podmínky
soutěže, ceny proto nebyly uděleny. I přes tento počáteční neúspěch se do programu rozhlasu
v listopadu roku 1926 dostaly první dvě původní dramatické scény Staropražský večer a
Přástky od pracovníka rozhlasového Věstníku Miloše Kareše. Druhá jmenovaná je
považována za první českou rozhlasovou hru.45
Během třicátých let se rozhlasová režie značně zprofesionalizovala. Rozhlas si začal
uvědomovat svou uměleckost a průkopníkem se v tomto ohledu stalo brněnské studio
(především dramaturg Dalibor Chalupa a režisér Josef Bezdíček). V roce 1933 se v Brně
odvysílaly první hry od zahraničních autorů (například Má být mandarín zabit od Théa
Fleischmanna či Soví most od Paula Deharma). Rozhlasové hře se ale dařilo i v Praze; v roce
1938 režisér Miloslav Jareš natočil Müllerovu třídílnou dramatizaci Tří mušketýrů od
Alexandra Dumase.46
V období protektorátu nezbývalo ve vysílání na dramatické umění příliš místa. Délka
slovesného pořadu nesměla přesáhnout 45 minut. Program zasáhla přísná cenzura, od roku
1940 se ve vysílání nesměli objevovat francouzští a britští autoři, neuváděly se ani hry z
Polska, Řecka, Jugoslávie či Sovětského svazu. Vývoj dramatického umění v rozhlase se
s válkou víceméně pozastavil.47
„Poválečná rozhlasová hra jen s obtížemi navazovala kontinuitu s pozitivními hodnotami
her předválečných. Těžko se vyrovnávala především s nutností znít dobou, v níž hovoří
k posluchačům a to navzdory abstrakci času a prostředí, jež jí byla dána do vínku.“48 Po
umělecké tvorbě se požadovala lidovost, rozhlasová hra musela hledat nové náměty i
výrazové formy, hledal se nový typ hrdiny. Z rozhlasu se postupně začal vytrácet zahraniční
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vliv a povolen byl jen ten ze Sovětského svazu. Rovněž se nedostávalo tvůrců a interpretů;
řada spisovatelů přestala kulturnímu oddělení rozhlasu důvěřovat. Docházelo tedy
především k adaptacím divadelních her a románů.49 Do roku 1952 se rozhlas ještě snažil o
původní tvorbu a vypisoval velkou řadu soutěží. Kvalita většiny přihlašovaných her však
nebyla příliš vysoká.50 Podle režiséra Horčičky se v této době vyskytovalo jen velice málo
autorů, kteří by si dokázali představit další rozvoj rozhlasové hry. „Více bylo těch, kteří si
vlastnosti rozhlasového prostoru zjednodušili a začali psát jakési divadlo pro slepé.“51
Z vysílání postupně mizely původní rozhlasové hry, „které byly označeny ve shodě se
sovětským vzorem za slepou uličku vývoje“. Na vrchol se tak dostala divadelní dramatika.
Začaly se pořizovat záznamy divadelních představení s doprovodným komentářem od
hlasatele – hovoří se o formě „divadla před mikrofonem“ 52„Mikrofon byl staticky zavěšen
nad jevištěm a pasivně snímal vše, co se na jevišti dělo, včetně pauz, v nichž se nic neříkalo,
pouze fyzicky jednalo.“53 Avšak tento trend nevydržel v programových schématech příliš
dlouho a dramaturgové a režiséři začali divadelní hry upravovat pro potřeby rozhlasu. Velký
podíl na tom měl Dalibor Chalupa a Josef Bezdíček. To postupně vedlo k založení
Nedělních divadelních večerů, ve kterých se každou neděli v osm hodin večer vysílaly
adaptace divadelních her.54
Dramaturg a publicista Jan Czech uvedl, že k zásadnímu průlomu ve vývoji české
rozhlasové hry došlo v roce 1958, kdy měla premiéru dramatizace Čapkovy knihy Válka
s mloky od dramaturgyně Jaroslavy Strejčkové a režiséra Jiřího Horčičky. Hra přinášela
zcela nové režijní postupy.55 „Jak se posléze ukázalo, nastudování dramatizace Války
s mloky se stalo pro českou dramatickou tvorbu mezníkem, od něhož se začaly odvíjet pokusy
a výboje (…), které vedly k vrcholným úspěchům, jež česká rozhlasová hra docílila
v šedesátých letech.“56 To všechno (a zároveň systematická spolupráce nové generace
49
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rozhlasových tvůrců) přispělo k tomu, že rozhlasové drama začalo opět lákat přední tvůrce.
Dramaturgové Strejčková, Jaromír Ptáček, Josef Hlavnička dokázali přesvědčit dramatiky,
že akustický projev má ve své podstatě bohaté a „ničím“ neomezené možnosti.57
Návrat původní rozhlasové hry nastal v roce 1963. Čeští ale i zahraniční posluchači si
začali uvědomovat úspěšnost nových titulů. S uvolňujícími se poměry se tvůrci mohli chopit
nových témat i forem k jejich ztvárnění. Vysílání se opět inspirovalo zahraničními vlivy
z celého světa. V roce 1964 rozhlas obnovil svou účast na mezinárodní soutěži rozhlasové
tvorby Prix Italia. První přihlášená hra Bylo to na váš účet (od Ludvíka Aškenazyho) získala
druhou cenu své kategorie, Cenu Italského rozhlasu a televize. O dva roky později dostala
nejvyšší ocenění hra Linka důvěry (od Miloslava Stehlíka). Obě zmíněné inscenace
režíroval Jiří Horčička.58
Normalizace společenských poměrů po srpnových událostech roku 1968 zasáhla i
literárně-dramatické vysílání. Byla opět zavedena cenzura a v umělecké redakci došlo
k rychlému střídání jednotlivých pracovníků, kteří neprošli tehdejším „kádrovacím sítem“.
Opět se začal zužovat počet povolených témat, žánrů či forem a na „černou listinu“ se dostala
řada perspektivních tvůrců či herců. Pečlivě budovaný úspěch a věhlas rozhlasových her se
pomalu hroutil. „Jakýkoliv odklon od přísně realistického postupu byl považován za projev
podezřelého směřování k poetice šedesátých let, která byla šmahem kritizována především
proto, že (údajně) pojímala jedince jako abstraktní bytost vytrženou ze sociálních vazeb, že
spěla k formalistnímu pojetí.“ Ještě na podzim roku 1969 zaslal rozhlas do soutěže Prix Italia
hru Jiřího Vilímka Neodvratný skon maratónského běžce (získala hlavní cenu). Pak už se
ale Československý rozhlas přehlídky dál neúčastnil.59
V druhé polovině sedmdesátých let a především v osmdesátých letech vznikala poměrně
pestrá škála různých dramatických prací. Umělecké redakce navzdory cenzurním zásahům
vycházely z pokladů světové i československé literatury. Zmínit lze čtyřdílnou dramatizaci
románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír (hru režíroval Jiří Horčička), jako „úlitba“
tehdejším ideologickým požadavkům vedle toho vznikla i například dramatizace Anny
Proletářky Ivana Olbrachta.60 V roce 1976 se v Mladé Boleslavi konal první ročník
festivalu původní české rozhlasové tvorby Prix Bohemia.61
57
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Listopadová sametová revoluce a následný vývoj v devadesátých letech přinesl nejen do
umělecké redakce Československého rozhlasu řadu velkých změn. Zrušením cenzury se
vrátila řada dříve zakázaných autorů a témat. Paradoxně se ale omezila výroba slovesných
uměleckých pořadů, a to kvůli nepříliš dobré finanční situaci. „Například v roce 1994 došlo
při srovnání s rokem 1993 ke snížení prvovýroby rozhlasových her o plnou třetinu.“ Klesaly
i počty jednotlivých pracovníků uměleckých redakcí. Přesto se rozhlasová hra i
v devadesátých letech dočkala značných úspěchů. Vznikl například cyklus Velké divadlo
světa nebo pravidelné Týdny slovenské hry a dokumentu. Světového věhlasu se ve světě
dočkala hra Motýlí smrt (od Jeleny Mašínové), kterou režíroval Jiří Horčička a která
skončila na třetím místě v mezinárodní soutěži v Tokiu.62
V současnosti (2019) se umělecká tvorba Českého rozhlasu soustředí především na
stanici Vltava. Ta nabízí kromě starších rozhlasových her (Linka důvěry nebo Spalovač
mrtvol) i původní rozhlasovou tvorbu (Řečiště nebo Života běh).63
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3 Dětství a počáteční tvorba Jiřího Horčičky
Prakticky celý život Jiřího Horčičky byl spojen s rozhlasem. Jak napsal rozhlasový
dramaturg Jan Vedral, „Jiří Horčička má ve svém starém občanském průkaze jediné razítko
zaměstnavatele – Československý rozhlas“.64
Horčička se narodil se 27. března roku 1927 v Karlových Varech. Pocházel z poměrně
chudé rodiny, jeho otec byl lakýrník. Jiřího matka zemřela na rakovinu, když mu byly dva
roky. Horčička v rozhovoru s publicistou Janem Vedralem mladším popsal, že navzdory
svému nízkému věku měl na maminku pár vzpomínek. „Když maminka ležela v karlovarské
nemocnici a blížil se její konec, tak můj táta uplatil nějakou sestru, přehodil mě přes plot a
ta sestra si mě vzala a dovedla mě k ní. Živě si pamatuju na pokoj, ve kterém maminka ležela
– hned vedle dveří. Vím, že jsme spolu hráli ‚řežme dříví na polínka‘.“65
Po její smrti Jiřího vychovávali prarodiče a strýc z otcovy strany, kteří bydleli ve Studenci
v Podkrkonoší. Dědeček byl pekař a vlastnil i obchod. Strýc Jiřího dokonce tehdy přihlásil
do místní školy, ačkoliv na to ještě nebyl dost starý. Otec se mezitím podruhé oženil a syna
odvezl od prarodičů zpět do Karlových Varů. Jeho nová žena se shodou náhod jmenovala
stejně jako Jiřího zemřelá matka, tedy Antonie. Podle Jiřího Horčičky pak na něj jeho otec
„udělal takovej švindl“. Jiřímu tehdy řekl, že se jeho matka uzdravila a vrátila z nemocnice.
Prý tomu až do svých deseti let věřil. Krátce po návratu do Karlových Varů Horčička
onemocněl dětskou obrnou a částečně mu ochrnula levá noha. Jeho postižení se podařilo
napravit operacemi až v jeho dospělosti. „Až pak ten defekt nebyl příliš znatelný, už jsem
nekulhal, ale nikdy jsem si nemohl vzít krátké kalhoty.“ Tento handicap mu proto podle jeho
slov bránil v tom, aby se mohl naplno věnovat herectví. Kvůli zranění měl i psychické potíže.
Z Karlových Varů se pak Horčičkovi přestěhovali do Prahy, konkrétně na Žižkov. Otcovo
podnikání v lakýrnictví totiž zkrachovalo a on si v Praze začal shánět novou práci. Rodinu
nějakou dobu živila ze svého věna Jiřího nevlastní matka.66
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3.1

Účinkování v Dismanově rozhlasovém dětském souboru

Původně se Jiří Horčička chtěl stát lékařem. Pak ho ale zaujalo rozhlasové prostředí. Do něj
se podíval jako „žák vršovické obecné školy“. Ve škole se zúčastnil recitační soutěže a
členem hodnotící poroty byl divadelní a rozhlasový režisér Miloslav Disman. Ten potom
Jiřího

Horčičku

pozval

do

rozhlasového

dětského

souboru,

který

fungoval

v Československém rozhlase od třicátých let. Horčička popsal, jak na něj první návštěva
studia zapůsobila: „Vzpomínám si na ten úžasný dojem, když se otevřely těžké vzduchotěsné
dveře a já jsem udělal svůj první krok do studia. Bylo tam velké šero a stály tam jen stojany
na mikrofony.“67
V deseti letech (1937) se stal dětským rozhlasovým hercem. První roli získal ve hře
Norberta Frieda Vzpoura v psacím stroji. Podle svých vzpomínek dostával Horčička za
tyto „drobné“ výkony pět korun. Později, když začaly přibývat větší role, mohl obdržet i
dvacet pět korun.68 Ve čtyřicátých letech se skupina dětí včetně Jiřího Horčičky přeměnila
v takzvaný starší soubor a vedle nich začal fungovat ještě mladší soubor.69 Později (1948)
se skupina starších dětí od Dismanova souboru odtrhla a vytvořila Soubor Julia Fučíka.70

3.1.1 Roztržka s Miloslavem Dismanem
Jiří Horčička tvrdil, že „Disman byl především člověk, který vlastně vytvořil můj osud“.71
Miloslav Disman působil více než 30 let jako rozhlasový režisér a autor dětského
rozhlasového souboru. Jako oficiální datum vzniku skupiny Disman označil 15. září roku
1935. Pro děti v souboru psal hry, pásma a různé scénky.72 Děti účinkovaly nejen
v rozhlasových pořadech, ale i ve filmu a divadle a natáčely také gramofonové desky. 73 O
tři roky později, tedy v roce 1938, se Disman stal režisérem školského rozhlasu. Některé své
úspěšné dětské pořady přenesl během druhé světové války na jeviště Intimního divadla.
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Disman se věnoval i práci reportéra; podílel se například na reportáži z pohřbu Tomáše
Garrigua Masaryka. Krátce před začátkem druhé světové války měl na starosti uvádění
krátkých publicistických pořadů, takzvaných Okének.74
Jiří Horčička popisoval, že Miloslav Disman měl na něj a ostatní členy v souboru velký
vliv a představoval pro ně veškerou autoritu. Tu ale postupně začal ztrácet ve čtyřicátých
letech, kdy jeho svěřenci pomalu dospívali a „začali mít vlastní hlavu“. Jak Jiří Horčička
tvrdil, problém spočíval v tom, že v jednom souboru spolu nemohli fungovat dvacetiletí
dospívající a dvanáctileté děti. „Pan režisér nikdy nepochopil, že to byl generační problém
a že to tak muselo zákonitě skončit. (…) Bral to jako svojí životní prohru a životní tragédii.“75
Spisovatel Pavel Kosatík popisoval, že problém byl i v rostoucí politizaci starších dětí. Na
začátku roku 1948 Jiří Horčička společně se spisovatelem Pavlem Kohoutem a Ludvíkem
Čermákem (dalším členem souboru) přišel za Dismanem s požadavkem, aby jim přenechal
vedení souboru starších dětí a sám vedl ty mladší. Disman jejich rozhodnutí přijal. Ale jejich
odchod považoval podle Kosatíka za zradu.76
Odtržená skupina neměla novou značku, fungovala tedy pod signaturou Dismanova
dětského rozhlasového souboru, tedy DRDS. Soubor se zúčastnil Soutěže tvořivosti mládeže
v Ostravě a vyhrál několik disciplín. Po této soutěži získal od Svazu mládeže titul Soubor
Julia Fučíka.77
Miloslav Disman se pak věnoval souboru dětí ve věku od 5 do 15 let. Jeho skupinou
prošla řada významných herců, režisérů nebo spisovatelů. Můžeme jmenovat například
Alenu Vránovou, Josefa Vinkláře, Václava Postráneckého, Karla Kyncla či Jarmilu
Šusterovou. V roce 1951 byl dětský soubor zaveden jako stálé rozhlasové těleso. O rok
později (1952) byl Disman jmenován vedoucím režisérem vysílání pro děti a mládež.
V padesátých a šedesátých letech přinášel reportáže ze celostátních spartakiád. Za svou práci
obdržel i několik vyznamenání, například Řád práce (1953), titul zasloužilý umělec (1964)
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a Československou cenu míru (1966).78 Přestože na začátku sedmdesátých let (1971) odešel
do důchodu, s rozhlasem zůstal nadále spojen díky svému dětskému souboru.79

3.2

Horčičkova počáteční rozhlasová tvorba

Účinkování v rozhlase pomohlo Jiřímu Horčičkovi i u maturity. „Měl jsem spoustu témat,
na něž jsem mohl – zejména v češtině – svou otázku převést. Dostal jsem k analýze Chválu
české řeči od Karla Čapka. Řekl jsem, že to je báseň v próze, a tím jsem si získal celou komisi.
No a pak jsem udělal neskonalou opovážlivost. Řekli mi: ‚No tak nám to přečtěte,‘ a já na
to, že když recituji, tak musím stát. Takže jsem vstal a ve stoje přednesl Chválu české řeči
(…). Panu profesorovi češtiny to nakonec udělalo dobře a on pochopil, kam tím svým
maturitním vystoupením směřuji.“80
V posledním roce druhé světové války se Jiří Horčička ve svých osmnácti letech
osamostatnil a začal se živit sám.81 V roce 1946 začal studovat na Divadelní fakultě
Akademie múzických umění u dramatika a režiséra Emila Františka Buriana. Studium ale
kvůli přibývající práci v rozhlase nedokončil.82 Podle Horčičky si s ním Burian příliš
nevěděl rady, Jiří se totiž chtěl stát rozhlasovým režisérem a Burian byl zaměřený hlavně na
divadlo. Na DAMU nikdo rozhlasovou tematiku nevyučoval.83
V budování kariéry v rozhlase Horčičkovi pomohlo zejména to, že odehrál řadu dětských
rolí a tím se mohl posouvat dál k jiným úkolům. Postupem času se stal asistentem
rozhlasových režisérů Josefa Bezdíčka, Přemysla Pražského, Miloslava Jareše a Bohuše
Hradila. Ten v podstatě Horčičkovi umožnil natočit jeho debut 84, verneovku Ocelové město
(1948).85 Na základě této hry ho potom šéfrežisér Bezdíček vybral jako profesionálního
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asistenta. „A jedenáctého října čtyřicet osm jsem podepsal svou celoživotní smlouvu
s rozhlasem.“ 86
Horčičkovým prvním velkým pracovním vzorem byl režisér Pražský. Prý ho fascinoval
plnou angažovaností v práci, svou zaujatostí a také zálibou ve složitých věcech. Při natáčení
často požadoval velký orchestr a početný kompars.87 I jako asistent režie musel Horčička
některé materiály natáčet zcela samostatně. „Byly to různé sportovní magazíny, rozhlas pro
ženy a podobné věci, většinou práce, které se dělaly večer. Protože páni režiséři neměli chuť
večer pracovat, klidně to přehodili na kluka, který si myslel, že dělá Hamleta.“ Jeho okolí
ale tuto snahu ocenilo a začalo mu svěřovat i jiné úkoly. Asistenta dělal Jiří Horčička celkem
dva roky. V roce 1950 dostal první režisérskou smlouvu. O tři roky později se ve dvaceti
šesti letech oženil se svou první ženou Helenou, kterou poznal právě v Souboru Julia Fučíka.
Z něj taky společně odešli.88

3.2.1 Divadlo před mikrofonem
V době Horčičkových režijních začátků byl Československý rozhlas silně poznamenán
nastupující sovětizací. Jak Horčička popsal, jediný rozhlas, který mohl být jeho tehdejším
pracovním vzorem, byl ten ze Sovětského svazu.89 Rozhlasová hra byla označována jako
ideově nebezpečný formalismus. V této době se zároveň silně prosazoval koncept divadla
před mikrofonem (někdy se také objevuje pojem divadlo u mikrofonu).90 V rámci tohoto
konceptu se v rozhlase vysílaly záznamy divadelních představení. Byly natáčeny přímo
v divadlech a obsahovaly doplňující komentáře osvětlující momenty, které nebyly
v poslechové podobě srozumitelné.91 Horčička vzpomínal, jak takové natáčení probíhalo:
„Vypadalo to tak, že se na jeviště postavily mikrofony a herci byli nuceni aranžovat se
vzhledem k nim. Hrál se třeba Duchcovský viadukt a postavy chodily po scéně a dunělo pod
nimi jeviště, ačkoli se ta hra odehrává v exteriéru.“92 Forma divadla u mikrofonu ale ve
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vysílání příliš dlouho nezůstala. Rozhlas se brzy vrátil ke svým úpravám her, které se tvořily
přímo ve studiích. Největší podíl na natáčení rozhlasově upravených inscenací měli Josef
Bezdíček a Dalibor Chalupa.93 Podle Jiřího Horčičky divadlo před mikrofonem v Čechách
nikdy fungovat nemohlo. „Šlo o naprostý krok zpátky, naprosté popření rozhlasového
principu.“94
Jiří Horčička patřil mezi novou generaci rozhlasových tvůrců, kteří se pokoušeli proudu
divadelní dramatiky vymykat a snažili se adaptovat známé literární předlohy neotřelým
způsobem. Zvláště jeho tvorba obsahovala nové prvky snad ve všech oblastech práce; ať už
s herci, střihem nebo s využíváním zvukové a hudební složky. Příkladem mohou být
dramatizace četby Mužů v ofsajdu (premiéra v roce 1954) od Karla Poláčka či Klapzubovy
jedenáctky (premiéra v roce 1954) od Eduarda Basse.95
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4 Zlatá éra Československého rozhlasu
4.1

Dramatizace Čapkovy Války s mloky

První hra, kterou na sebe začínající režisér Jiří Horčička upoutal pozornost, byla Svatba
Krečinského, jež měla premiéru v roce 1955 (autorem je A. V. Suchovo-Kobylin).96 Do
hlavní role Krečinského byl obsazen herec Karel Höger. S ním Horčička spolupracoval už
od svých začátků a velice si toho vážil. Vzpomínal na Högera jako na výborného divadelního
a filmového herce. V rozhovoru s hudebním publicistou Honzou Vedralem řekl: „Víš, já si
nesmírně vážím jedné věty, kterou má Höger ve své knize vzpomínek. Napsal, že herec našel
svého režiséra a režisér doufám – píše – našel svého herce. To je věta, která náš vztah jednak
kvalifikuje, jednak pravdivě zobrazuje.“97
Skutečným přelomem v režisérské kariéře Jiřího Horčičky byla ale dramatizace knihy
spisovatele Karla Čapka Válka s mloky (inscenace měla premiéru v roce 1958). Horčička
tvrdil, že osobnost Karla Čapka se v této době (druhá polovina padesátých let) dokázala
dostat přes vnitřní rozhlasovou kritiku. „Teprve když se ověřilo, že Sověti k němu mají
vlastně pozitivní vztah, začal se objevovat na repertoáru. A spolu s ním se začala vytvářet
nová dramaturgická linie. Do natáčení šel Horčička s mottem „všechno musí být jinak“.98
„Pro mě to znamenalo historický zlom nejen v mé režisérské práci, ale i v mém nazírání na
rozhlas. Protože jsem věděl, když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mně chce něco, co se
dosud v rozhlase nedělalo. Že do rozhlasové režisérské práce musí vstoupit rozhlasová
technika. Ale nikoliv tím způsobem, že zaznamenává to, co se děje u mikrofonu, ale že ona
sama se stane produktivní.“99
Režisér popisoval, že struktura celé hry byla naprosto odlišná od těch předchozích.
Obvykle se začínalo expozicí a poté se děj ubíral směrem ke katastrofě. Válka s mloky
naopak obsahovala několik žánrů, které se navzájem spojily do jednoho tvaru. „Žánry, které
k sobě zdánlivě nejdou, se dostaly do konfrontace a vytvořily jednu linii.“ Horčička
popisoval, že práce na hře pro něj znamenala řadu výzev. Problémem byla hlavně zvuková
stránka, tvůrčí tým musel například vymyslet, jak budou hovořit postavy mloků. „Strašně
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dlouho jsme přemýšleli, jak má vlastně mluvit ten mlok Andy. Řekl jsem si, že nesmí mít
pohlaví, že to nesmí být ani mužský, ani ženský, ani dětský hlas (…). No a tak jsme hledali a
hledali jsme především v noci, protože to ještě lidé byli ochotni dělat mimo svou pracovní
dobu, a hledali jsme to tři týdny, než jsme přišli na to, že ho musím mluvit já s tím, že najdu
intonaci a najdu konzonanty, na které musím dát přízvuk.“ Horčička zároveň popisoval, že
tehdy byly technické možnosti velmi omezené, tvůrčí tým měl podle něj k dispozici jen čtyři
magnetofony a dva gramofony.100 Text k inscenaci připravila rozhlasová dramaturgyně
Jaroslava Strejčková.101
Michal Ježek ve své bakalářské práci tvrdí, že rozhlasová dramatizace Války s mloky se
od knižní předlohy odlišuje svou strukturou. Nevyužívá dělení na tři knihy, ale stává se
jednotným dějovým proudem. Struktura hry je zároveň velmi dramatická. Ježek tvrdí, že se
podobá struktuře filmů. Jsou v ní použity rychlé a ostré předěly mezi scénami, což se podobá
filmovým střihům.102 Na dramatičnosti jí podle Ježka přidává i rychlé střídání dějových scén
s těmi spíše vypravěčskými.103 Mezi střihy se objevují dynamické hudební předěly.104
Dramatická a originální je i role vypravěče (toho ztvárnil herec Karel Höger). Horčička ho
vystavěl jako „vševědoucího svědka“.105
Dramatizace Války s mloky byla důležitým impulzem pro českou dramatickou tvorbu a
její další vývoj.106 Horčička vzpomínal, že hra měla velký úspěch. Zároveň se množily i
dotazy k technické stránce díla. Režisér popisoval, že pracovní postupy tazatelům zásadně
neprozrazoval. Tvrdil, že by bral lidem iluzi. „Kdybych řekl, že podkresový zvuk pod šéfa
Salamandra je desetkrát zpomalený let čmeláka, tak jim vezmu tu představu, a to se prostě
nedělá.“107
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4.2

Horčička šéfrežisérem Československého rozhlasu

Princip dynamické montáže, který Jiří Horčička úspěšně aplikoval už v případě dramatizace
Čapkovy Války s mloky, byl využit i v další hře – a to Kazmar-šaty-Jafeta (premiéra v roce
1960).108 „Moje jediná veliká touha tehdy byla jít proti konvencím. To, co se bere konvenčně,
nahradit něčím jiným, novým, neopotřebovaným, neoposlouchaným.“109
Na konci padesátých let se Horčička dočkal kariérního postupu. V roce 1959 byl
jmenován zástupcem šéfrežiséra Josefa Bezdíčka. Tehdy se rozhodl zrušit rozhlasový
herecký soubor Československého rozhlasu.110 „Byla to skupina herců, jejichž naturely se
opakovaly. To, co v souboru reprezentoval jeden herec, mohli reprezentovat tři další, kryly
se jejich charakterizační možnosti.“111 Krátce na to se Horčička stal dokonce šéfrežisérem
Československého rozhlasu. Popisoval, že se pomalu začal přibližovat svým velkým
vzorům, tedy trojici Bezdíček, Pražský a Jareš. Začal pracovat na posilování společenského
povědomí o režisérech, které zároveň musel dostatečně motivovat i po mzdové stránce.112
Vstup Jiřího Horčičky do šedesátých let ale nebyl zdaleka jen idylický. Na jaře roku 1961
ho postihl silný žlučníkový záchvat. Lékaři jej proto převezli do nemocnice ve Střešovicích.
„Já jsem tehdy zčernal, protože se mi žluč vylila do krve. Byl jsem na tom moc špatně.
Pohyboval jsem se pořád na čtyřicetistupňových horečkách, nesměl jsem se napít jediné
kapky, nesměl jsem sníst jediné sousto. Všechno šlo infuzema, proto mám dodneška zničené
ruce.“ Lékaři pak zjistili, že Horčička trpí akutní neurózou pankreatu. Přesně v den jeho
třiatřicátých narozenin ho operovali. „Shodou šťastných okolností jsem se tedy znovu narodil
na svoje narozeniny.“113
Přesto šedesátá léta minulého století znamenala pro Jiřího Horčičku zlatou éru jeho
tvorby. Česká rozhlasová hra se na začátku tohoto období dočkala své renesance. Pomalu
mizely výtky vůči „formalistickému scestí“ původních her.114 S postupným uvolňováním
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společenských poměrů se opět navraceli dříve zapovězení autoři. Začal se objevovat
například Ludvík Aškenazy, Milan Uhde, Ivan Klíma, Arnošt Lustig nebo Ivan Vyskočil.
Horčička obzvláště vzpomínal na realizaci jeho textu Cesta do Úbic (premiéra 1967). „Byla
to naprosto rozkošná práce, trošku jako komedie dell’arte. Velice svobodné, rozmáchlé, dala
se tam použít spousta nových nápadů. Byly tam čtyři figury a jedna ženská. Chlapi si
najednou řeknou: ‚Uděláme si vlak,‘ a začnou ššš. Takových věcí jsme tam měli fůru, do
toho ještě barové muzikanty, které jsme skutečně přivedli z baru.“ Dále Jiří Horčička
režíroval například hru Petera Karvaše Sedm svědků (premiéra 1967). Vzpomínal, že do
hry obsadil tehdejší hereckou elitu, například Rudolfa Hrušínského, Radka Brzobohatého,
Jana Třísku nebo Danu Medřickou. Horčička tvrdil, že hra je skvěle vymyšlená a měl k ní
velice blízký vztah.115 Mezi další úspěšné inscenace tohoto období se řadí například Hodiny
od Karla Copa (premiéra 1963), Pražské křižovatky od Arnošta Lustiga (premiéra 1965),
Jistý den daleké minulosti od Jaromíra Ptáčka (premiéra 1965), Výběrčí od Milana Uhdeho
(premiéra 1967), Dvojí zákon od Karola Sidona (premiéra 1969) nebo Ženich pro Marcelu
od Ivana Klímy (hra byla natočena v roce 1969, premiéru však měla až v roce 1990).116

4.2.1 Evropský úspěch české radiofonie
Jiří Horčička měl (a stále má) zásadní podíl na úspěchu české radiofonie i za hranicemi
Československa. V rámci uvolňování společenských poměrů v šedesátých letech se
Československý rozhlas snažil dostat mezi vyspělé radiofonní země. V roce 1964 proto
obnovil svou účast v soutěži Prix Italia.117 První přihlášenou hrou se stala Bylo to na váš
účet od Ludvíka Aškenazyho. Inscenace slavila velký úspěch a získala cenu Italského
rozhlasu a televize. Horčička vzpomínal, že krátce poté dostal nabídku, aby tuto hru natočil
v rozhlase v německých Brémách. To byl podle něj první impuls, který české rozhlasové hře
pomohl proniknout do západních zemí. Hra Bylo to na váš účet se nakonec zpracovala do
dvou německých verzí; jedna byla pro východní (NDR) a druhá pro západní Německo
(NSR).118 Pro hamburský rozhlas Norddeutscher Rundfunk měl pak Horčička za úkol natočit
Čapkovu Válku s mloky. Němečtí tvůrci chtěli, aby ve hře účinkovali čeští herci, kteří
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mluvili německy. Horčička vzpomínal, že ředitele třetího programu hamburského rozhlasu
Ernsta Schnabela zajímalo, jak Češi vnímají tuto látku. „Požádal mě, abych tu hru natočil,
a přitom sem poslal z Hamburku svého režiséra, který měl dohlížet na to, jestli to umíme,
nebo ne.“ Podle Horčičky hra Němce zaujala a podnítila je k další spolupráci.119 Úspěch
české rozhlasové hry pokračoval v roce 1966, kdy inscenace Linka důvěry od Miloslava
Stehlíka získala hlavní cenu v již zmíněné soutěži Prix Italia. Mezi další vítězné hry se řadí
i Neodvratný skon maratónského běžce od Jiřího Vilímka.120
Povědomí o české rozhlasové hře stoupalo. Horčička vzpomínal, že se v německých
médiích psalo o příchodu nové vlny a o české režisérské škole (sám Horčička prý o žádné
nevěděl). „Byla mnohá interview, dokonce jsou fotograficky zdokumentována. I z Německa
sem do Prahy přijeli redaktoři, protože ona to v německém rozhlase byla taky trošku móda.
Český element pro ně byl naprosto nový a zejména v tom časopise Kirche und Rundfunk si
ho nesmírně cenili.“121
Díky úspěchu „svých her“ Jiří Horčička procestoval v šedesátých letech řadu evropských
zemí, kromě Německa natáčel například v Maďarsku, Finsku, Slovinsku nebo Sovětském
svazu.122 S jedinou výjimkou připravoval hlavně texty českých a slovenských autorů.
V zahraničí byla tehdy po českých hrách velká poptávka. Horčička popisoval, že si pro hry
vždy vytvářel český půdorys a do něj se snažil zakomponovat zahraniční herce.
S komunikací mu pomáhal jeho tlumočník Karel Reif.123 Za svou práci Horčička obdržel
cenu Akademie umění ve Frankfurtu.124
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5 Horčičkova tvorba za normalizace a na přelomu století
5.1

Proplouvání normalizací

Slibně rozvíjející se uvolňování společenských poměrů v Československu bylo náhle
zastaveno příjezdem vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. Nastoupila
normalizace. Horčička popisoval, že z tvorby opět začala mizet určitá témata, která se jinak
celkem bez problémů mohla realizovat v šedesátých letech. Pozvolna se ztrácely hry, které
podle Horčičky podporovaly individualitu. „Oni se snažili sešroubovat lidi do určitých
schémat.“125 Kromě toho, že se značně omezila tematická oblast, bylo přísně nahlíženo i na
volbu formálních postupů a vše se mělo ubírat cestou co největší realističnosti. To způsobilo,
že původní rozhlasové hry pomalu mizely z repertoáru.126
Jiří Horčička byl na začátku normalizace vyloučen z KSČ. V reakci na to vedení
Československého rozhlasu zvažovalo, jestli Horčičku odstranit, nebo jen potlačit jeho vliv
a autoritu. Horčička ostatně figuroval na seznamu osob, které měly být z práce
„vykádrovány“.127 Nakonec u své práce zůstal, hned v roce 1970 byl ale zbaven funkce
šéfrežiséra. Horčička sám později řekl, že touto dobou neproplouval, ale byl proplouván.128
S dramaturgyní Jaroslavou Strejčkovu na počátku sedmdesátých let zpracoval cyklus
dramatizací o komisaři Maigretovi od Georgese Simeona.129 Horčička prý od začátku věděl,
koho do role komisaře Maigreta obsadit. „Věděl jsem, že to bude… že to musí být Rudolf
Hrušínský, který měl pro tuhle figuru fantastické dispozice v tom svém neokázalém herectví,
v tom svém báječném umění zcivilňovat a řekl bych lehce, ironicky a s nadhledem pojmout
figuru.“ V tuto dobu se ale začalo v rozhlase mluvit o seznamech herců, kteří by neměli
vystupovat a údajně měl mezi ně patřit i Hrušínský. Horčička tedy okamžitě začal pracovat
na všech sedmi dílech cyklu, aby případné nedokončení způsobilo Československému
rozhlasu finanční ztrátu. Maigreta proto mohl s Hrušínským dokončit. „A tím okamžikem na
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něj byl udělán stoptime.“130 Jméno Jiřího Horčičky se také údajně objevilo na seznamu
signatářů takzvané anticharty. Sám režisér ale tvrdil, že v Národním divadle, kde se tehdy
prohlášení podepisovalo, nebyl.131
V roce 1979 Jiřímu Horčičkovi zemřela na rakovinu plic jeho první žena Helena. „Já měl
báječnou ženu… Jestliže tady po mně něco je, tak to existuje díky tomu, že to moje žena
sbírala a všelijak poskládala a že v tom potom pokračovala i moje druhá žena.“ S televizní
hlasatelkou Jarmilou Šusterovou se Jiří Horčička seznámil v rozhlase. Vzpomínal, že byla
členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, jí bylo deset let, on byl o pět roků starší.
Později se s ní setkával i v dospělosti, kdy už byl ženatý. Poté, co v létě roku 1979 ovdověl,
si Horčička uvědomil, že sám chod domácnosti a péči o dvě děti nezvládne, a po delším
uvažování se proto rozhodl Jarmilu Šusterovou oslovit. „No a z toho vyšlo moje současné
dvaadvacetileté manželství.“132

5.1.1 Přístup ke stereofonii
Jiří Horčička se zpočátku ke stereofonii stavěl záporně. „Já jsem dokonce někde prohlásil,
že umřu v monofonii!“133 Stereofonní vysílání (označuje dvoukanálový systém reprodukce
zvuku,

zásadní

výhodou

je

prostorové

rozprostření

zvukového

obrazu)134

se

v Československém rozhlase začalo rozvíjet s druhou polovinou šedesátých let. První
neveřejné vysílání se uskutečnilo v roce 1965. O rok později byla vytvořena první
stereofonní rozhlasová hra v Československu, a to Krápník a Františka. Ke
dvoukanálovému přenosu se přidaly i hudební pořady a týdeník Halali.135
Horčička se v šedesátých letech domníval, že stereofonie narušuje a nesmyslně dělí
rozhlasový prostor na pravou a levou stranu. V roce 1968 se nechal slyšet, že zatím nepoznal
rozhlasovou hru, která by byla pouze stereofonní a nešlo ji natočit monofonně.136 Měl pocit,
že stereofonie pouze rozkládala prostor. Potřeboval proto zjistit, proč by nějaký zvuk měl
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přicházet zleva a proč některý zprava.137 „Najednou jsem si začal uvědomovat, že ona levá
či pravá strana, nebo střed mezi reproduktory, nebo celá báze, že to jsou nikoliv pouze jisté
stranové orientace, ale že mohou mít i jistou symboličnost. Proč toto zazní třeba zprava a
proč ono zleva. Že levá a pravá strana mohou vytvořit konflikt, kdy jedna strana stojí proti
druhé. Nebo dokonce kdy jedna strana zase doplňuje stranu druhou.“138
Horčička popisoval, že stereofonii pravděpodobně pochopil u hry Město malérů od
Elleryho Queena (premiéra v roce 1978). Podle něj většina režisérů před ním dělala
stereofonii velice složitou. Horčička vzpomínal, že si jeho předchůdci navrhovali „strašlivá
schémata rozhlasového prostoru“. „Já jsem zjistil, že rádio má vlastně jen pět
identifikovatelných bodů – krajní levo, levý střed, střed, pravý střed a krajní pravo – a na
těch se vše musí odehrávat.“ Horčička tedy razil jednoduchou a krátkou cestu ke
stereofonii.139 Podle něj bylo podstatné si uvědomit, kdy je stereofonie efektivní. Zajímavé
také je, že tato technika v podstatě omezuje prostor, „protože prostor chápe jako
horizontální linii, kde dominují pojmy vlevo, vpravo či střed“. Režisér popisoval, že
stereofonie by se neměla vnímat jen jako pouhá hříčka pro přelévání zvuku zleva doprava.
Domníval se, že je důležitá ona nutnost, aby takto zvuk přešel. „Tato nutnost už musí být
zaklíčována v tématu, přesněji řečeno v motivu, v tématu a charakteru jednající postavy.
Strana ve stereofonním smyslu je v mém cítění kompozičním prvkem, prostorem pro sdělení
myšlenky a podmínkou pro rozehrání konfliktu.“140 To, že se Horčička nakonec se
stereofonií sžil, dokazují například inscenace Vojna a mír a Tichý Don.141 O těch se zmíníme
v následující podkapitole.

5.2

Inscenace děl klasické literatury

V průběhu osmdesátých let se v rozhlase začala pozvolna objevovat větší otevřenost. I
kariéra Jiřího Horčičky se pomalu vzpamatovávala z počátečního normalizačního období.142
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V tuto dobu hledal Horčička a skupina dramaturgů kolem něj (Jaroslava Strejčková, Jan
Vedral a Ivan Hubač) inspiraci pro rozhlasové hry především v klasické literatuře. Zcela
nezapomenutelnými se v těchto letech staly inscenace Vojna a mír od Lva Nikolajeviče
Tolstého (premiéra v roce 1978), Let do nebezpečí od Arthura Haileyho (premiéra v roce
1981) nebo Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova (premiéra v roce 1988).143
Dramatizovala se i česká tvorba; například Cirkus Humberto (premiéra v roce 1980) a
Klapzubova jedenáctka (premiéra v roce 1990) od Eduarda Basse144 nebo Věc
Makropulos od Karla Čapka (premiéra v roce 1980).145 „Vznikla třeba Věc Makropulos, ve
které je naprosto vynikající Jiřina Švorcová. Myslím, že je to její životní role. Naprosto
záměrně jsem ji obklíčil fenomenálními herci, jako byli Karel Höger, Eduard Kohout, Martin
Růžek, Viktor Preiss a celá řada dalších. A ona z té hry měla trému!“ Švorcová údajně pro
sebe požadovala zkoušky navíc a po Horčičkovi chtěla, aby jí před natáčením říkal, co od ní
bude v jednotlivých situacích potřebovat.146

5.3

Cesta do tmy

V osmdesátých, ale hlavně v devadesátých letech Jiří Horčička znovu pracoval na původních
rozhlasových textech. Vznikla tak například hra Balada z podzemí od Pavla Hanuše
(premiéra v roce 1981), Delfy od Jana Vedrala (premiéra v roce 1989), Třináct oken od
Karola Sidona (premiéra v roce 1991) nebo Levá a pravá od Jeleny Mašínové (premiéra
v roce 1996).147 V roce 1986 získal Jiří Horčička titul zasloužilý umělec, obdržel také Cenu
Československého rozhlasu, „což jenom vypovídá o tom, že vládcové popírali vládce, co byli
před nimi“. Zároveň dostal Zlatou desku Suprafonu.148
V Československém rozhlase zůstal Horčička i přesto, že se v roce 1987 objevily snahy
(ze strany tehdejšího šéfrežiséra Lormana) poslat ho do penze. 149 Do ní nakonec Horčička
odešel v roce 1992. I tak v rozhlase připravoval další hry. „Místo gáže jsem dostával
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honoráře (…).“ Prohlásil, že vedle šedesátých let byl konec kariéry pro něj tím
nejplodnějším obdobím. S pádem totality se totiž opět začala navracet různá témata a žánry,
Horčička vzpomínal na dramatizaci Hobita od J. R. R. Tolkiena (premiéra v roce 1996) nebo
na proslulé verneovky (například Dvacet tisíc mil pod mořem z roku 1995 či Vynález
zkázy z roku 1996). Žánr science-fiction si Horčička vyzkoušel i v rámci dramatizace Války
světů od Herberta G. Wellse (premiéra v roce 1997).150 Jako tečku za svým celoživotním
dílem Jiří Horčička vytvořil dvoudílnou hru Merlinův odkaz od Michala Lázňovského
(premiéra v roce 2001).151 „Merlinem jsem skončil zcela záměrně. Dokonce jsem si tam
připsal poslední větu. (…) Merlin odchází od lidí a říká Jezerní paní, že chce už jenom
jediné: aby ho doprovodila do tmy. A proto já už nemůžu nic natočit. To je moje cesta do
tmy.“152
Jiří Horčička zemřel 27. března v roce 2007, v den svých osmdesátých narozenin. V říjnu
téhož roku obdržel in memoriam Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.153
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Závěr
„Byl vlastně rozhlasová legenda, protože byl jeden z mála, který si dovedl vymyslet nový
přístupy k natáčení her. A dovedl to vždycky zpracovat svým způsobem. Myslím, že se mu
nikdo nevyrovnal.“154 To o Horčičkovi prohlásila jeho dlouholetá spolupracovnice,
zvukařka Jitka Borkovcová.
Jiří Horčička setrval v rozhlasových studiích dlouhých šedesát čtyři let. Seznam jeho
rozhlasových realizací a inscenací je velmi obsáhlý, čítá na stovky titulů. Horčička
spolupracoval a pomáhal utvářet pět generací herců a jiných profesí. Sám si přitom svého
následníka nepřipravil.155 Je otázkou, jestli je to dobře anebo špatně. Na jedné straně by Jiří
Horčička byl možná nemile překvapen, že rozhlasová hra nemá v současnosti stejný význam
jako za jeho působení a že se z ní stal spíše okrajový žánr, kterému se věnuje jen úzký okruh
nadšenců. Pak je ale nutné mít na paměti, že samotný Horčička, jeho režisérský styl a
inovativní myšlení, je unikátní a těžko by ho někdo mohl napodobovat. Jak popisovala
dramaturgyně Jaroslava Strejčková, „jeho osobitý přístup k rozhlasové realizaci scénářů byl
od začátku jeho umělecké dráhy výrazně originální“.156 Najít tedy nějakého Horčičkova
pokračovatele by proto nejspíš ani nebylo možné.
Z výzkumu Horčičkova díla jsem došla k závěru, že významně přispěl k rozvoji
československé dramatické kultury. Zajisté není přehnané tvrdit, že tato kultura rostla a
vyvíjela se společně s ním. Jeho široký seznam her zásadním způsobem „obohatil
akustickou paměť národa“.157 Horčička dokázal do zamrzlého slovesného a dramatického
vysílání v padesátých letech minulého století přinést značné novátorství a obohatil ho
nápaditými prvky ve všech složkách práce. Značně se podílel na rozhlasové renesanci
v šedesátých letech, pomáhal budovat domácí ale především světový ohlas rozhlasových her
(to dokazují například různé mezinárodní ceny a uznání). Přestože byl po nástupu
normalizace prakticky odstaven na vedlejší kolej a byl rozhlasem jak sám řekl „proplouván“,
opět dokázal vytvořit zásadní díla, která se řadí do zlatého fondu české a slovenské
radiofonie. S rozhlasem se nedokázal rozloučit ani po pádu totality, naopak se chopil nových
příležitostí, které tehdejší doba nabízela, a dokázal zpracovat přicházející témata. Domnívám
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se tedy, že právě v tom tkví největší Horčičkův přínos nejen slovesnému a dramatickému
vysílání, tedy jeho schopnost chopit se rozličných témat, promyslet jejich strukturu a
promítnout ji do malého prostoru rozhlasového studia a zakomponovat do ni skupinu herců.
Horčičkova neúnavná snaha prosazovat nový styl ve vývoji rozhlasových her bez ohledu na
dobu je naprosto neocenitelná.
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Summary
“He was actually a radio legend because he was one of the few who could think of new
approaches to shooting radio drama. And he could always handle it in his own way. I think
that nobody was equal to him,” said Jitka Borkovcová, and long-time colleague of Jiří
Horčička.
He stayed in radio studios for sixty-four years. The list of his radio dramas is very
extensive with hundreds of titles. Horčička worked with and helped five generations of
actors and other professions. However, he did not prepare his successor himself. The
question is whether it is good or bad. On the one hand, Jiří Horčička might be unpleasantly
surprised that the radio drama does not have the same importance in the present and it has
become a rather marginal genre for a small part of the audience. But then it must be borne
in mind that Horčička himself, his directorial style and his innovative thinking were just
unique and hard to imitate. As the dramaturge Jaroslava Strejčková described, “his
significant approach to the radio implementation of the screenplays was original from the
beginning of his career”. Therefore, to find a follower probably would not be possible.
From the research of Horčička’s work, I came to the conclusion that he contributed
significantly to the development of Czechoslovak dramatic culture. In my opinion, it is not
too exaggerated to say that this culture grew and developed together with Horčička. He
“enriched the nation’s acoustic memory”. Horčička brought a lot of innovation in the frozen
broadcasting of the 1950s and enriched it with imaginative elements in all aspects of work.
He contributed extensively to the radio renaissance in the sixties, helped to create the
domestic but mainly worldwide response of radio dramas (this is reported by various
international awards and recognition). Although he was pushed aside during the
normalization, he was able to create essential works that belong to the gold fund of Czech
and Slovak radiophony. He did not want to leave the radio even after the end of the
totalitarian regime and he took advantage of new opportunities offered at the time and
managed new themes and genres. Therefore, I believe that this is the greatest contribution of
Jiří Horčička to dramatic broadcasting. His ability to grasp different topics, think about their
structures, project them into a small radio studios, and incorporate actors into them, is
nothing short of brilliant. His tireless efforts to promote a new style in the development of
radio dramas, regardless of time, are incredible.
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titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
JEŠUTOVÁ Eva. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003 – Publikace popisuje
jednotlivé etapy vývoje rozhlasového vysílání v Československu a později také v České republice.
Kniha rovněž nabízí rozsáhlé přílohy, které obsahují fotografie, technický slovníček nebo proslavené
pořady.
VEDRAL Jan, Jan VEDRAL ml. Jiří Horčička – rozhlasový režisér. Brno: Větrné mlýny, 2003 –
Publikace je napsána formou fiktivního rozhlasového dokumentu a věnuje se českému rozhlasovému
režisérovi Jiřímu Horčičkovi. Autoři popisují jeho život, který byl do velké míry ovlivněn právě
rozhlasem. Kniha zobrazuje ojedinělou Horčičkovu rozhlasovou zkušenost.
PACOVSKÝ Jaroslav. Na vlnách rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1993 – V knize lze najít vzpomínky
vztahující se k historii rozhlasu na českém území. Publikace obsahuje zmínky o prvním vysílání, o
bojích o rozhlas v roce 1945 nebo vzpomíná na zrod génia Járy Cimrmana.
BĚHAL Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. Praha: Sdružení pro
rozhlasovou tvorbu, 1996 – Autor Rostislav Běhal ve své publikaci zpracovává historii Českého
rozhlasu. V knize nabízí jména osob, které se v rozhlase věnovaly různým oblastem a které se zapojily
do utváření historie této instituce.
MARŠÍK Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro
rozhlasovou tvorbu, 1999 – Publikace ve stručnosti představuje nejdůležitější termíny týkající se
rozhlasové tvorby. Jedná se o základní pojmy, které by měly být známy všem osobám, které se
v rozhlasové tvorbě pohybují.
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za
posledních pět let)
JEŽEK, Michal. Literární dílo v žánru rozhlasové hry [online]. Praha, 2013
NEŠNĚROVÁ, Jitka BcA. Rozhlasové žánry, specifika rozhlasové hry [online]. Zlín, 2015
Datum / Podpis studenta/ky
………………………
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
………………………
Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM
PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ
KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.
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TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.
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