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Anotace
Diplomová práce Vztah mediálního zobrazení a historické pravdy na příkladu historického
filmu a seriálu pojednává o vztahu oficiální historiografie a současného historického filmu
či minisérie. Práce vychází z teoretického rámce, který postuluje Robert A. Rosenstone
v několika publikacích, zejména pak v knize History on Film/Film on History. Americký
historik a filmový teoretik patří mezi nejvýznamnější stoupence názoru, že historický film
je potřeba seriózně vnímat nejen jako historický artefakt, ale také jako médium
zprostředkovávající zobrazení minulosti. Kvalitativní analýze byly v práci podrobeny
snímky Masaryk, Lidice a televizní série Hořící keř. V první části byly komparovány
s institucionálně uznanou verzí výkladu minulosti – konkrétně se středoškolskými
učebnicemi se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. V následující části došlo na rozbor filmových invencí podle teorie Rosenstonea
a nakonec byla díla zkoumána optikou fikčních světů dle pohledu lingvisty Lubomíra
Doležela. Práce si klade za cíl odpověď na hypotézy, které stanovují, že tuzemský historický
film se v klíčových historických událostech shoduje s poznatky historické vědy a zároveň
užívá fabulativní prostředky, které doplňují vědecky potvrzenou historii.

Annotation
Diploma thesis The relation between Media Depiction and Historical Truth on the example
of Historical Motion Picture and Television Series deals with the relationship between
official historiography and contemporary historical film or TV series. The work is based on
a theoretical framework, which postulates Robert A. Rosenstone in several publications,
especially in the book History on Film/Film on History. The American historian and film
theorist is one of the most prominent supporters of the view that historical film must be
seriously perceived not only as a historical artifact but also as a medium conveying the
depiction of the past. Qualitative analysis was performed in the work of movies Masaryk,
Lidice and the miniseries Hořící keř. In the first part of the work, they were compared with
an institutionally recognized version of the past - specifically with secondary school
textbooks with the approval clause of the Ministry of Education, Youth and Sports of the
Czech Republic. In the following part, the film inventions were examined according to the
theory of Rosenstone and finally according to the theory of fictional worlds according to the
linguist Lubomír Doležel. The thesis aims to answer the hypotheses that state that the Czech

historical film in historical key events coincides with the knowledge of historical science
and at the same time it uses fabrication elements that complement the scientifically
confirmed history.
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Úvod
Přítomnost médií se pro mnohé z nás stala naprosto běžnou součástí našich životů. Tisk,
rádio, televize či internet – to jsou stěžejní mediální prostředky, které se průběžně staly
významnými nositeli reality tvořené médii, která nás obklopuje dennodenně. Dnes už bez
jakýchkoliv pochyb víme, že masmédia se řadí mezi mocné nástroje, které mají schopnost
ovlivňovat a formovat naše názory i postoje. Jejich obsahy pro nás představují významný
zdroj informací o nás i okolním světě. Zdrojem těchto informací může být také film.
A ačkoliv vnímám, minimálně od jistého věku, filmy jako fikci, vždy mě zajímalo, do jaké
míry se zakládají na „pravdě“ snímky, které vznikly „podle skutečné události“. Proto se ve
své diplomové práci věnuji historickému filmu a způsobu, jak toto médium divákovi historii
prezentuje.
Jedním z předpokladů ke správnému kritickému rozboru (historického) filmového díla je
uvědomění si, že všechna mediální sdělení se nějakým způsobem vztahují k mimomediálním
skutečnostem. „Každé mediální sdělení (…) jednak využívá prvků ze smyslově vnímatelného
světa, který nás fyzicky obklopuje, jednak prostřednictvím těchto prvků představuje svět
soudů a představ sociálních vztahů, v němž žijeme, využívá představy, které o tomto světě
sdílíme s dalšími příslušníky naší společnosti. Tyto představy může popírat, či přispívat
k potvrzení jejich platnosti,“1 jak uvádí Jirák s Köpplovou. Při zkoumání mediálního
produktu je tedy potřebné brát v úvahu nejen skutečnost mediální2, ale také sociální.3
Zatímco mediální skutečnost představuje veškeré obsahy, které média produkují a které se
tak stávají součástí naší reality, skutečnost sociální každému jedinci nabízí představu o světě,
v němž se nacházíme.4

1

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007.
ISBN 978-80-7367-287-4, s. 138.
2

Tamtéž, s. 140.

3

KELLER, Jan. Sociální realita je realita vytvářena lidmi, která by bez lidské aktivity neexistovala,
představuje protipól přírodní reality. Sociologická encyklopedie [online]. 10. 12. 2017 [cit. 2019-03-10].
Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Realita_sociáln%C3%AD.
4

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007.
ISBN 978-80-7367-287-4, s. 140.
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Ať už mediální sdělení čteme, slyšíme či vidíme, je důležité mít na paměti, že se nejedná
o originál, nýbrž o jednu z mnoha možných verzí jeho prezentace.5 V mediálním diskurzu
toto platí jak u zpravodajství (zprávy jsou jistým způsobem „selektovány, uspořádány
i převyprávěny“6), tak i u fiktivních příběhů.7 V případě historického filmu výsledný
audiovizuální produkt také neodpovídá skutečnosti. Zároveň se ani neshoduje na příklad
s původním scénářem, protože do samotné geneze snímku zasahuje režisér, kameraman
a další zainteresované osoby.
Jednou z primárních funkcí médií je mediace, tedy zprostředkování – média jsou
prostředníci, kteří vystupují mezi příjemcem (divákem, publikem, čtenářem, …) a původním
materiálem, který používají.8 „Koncept mediace slouží k tomu, aby nám připomněl,
že veškeré mediované materiály jsou ve skutečnosti zastupující, jsou jistým druhem
reprezentace.“9 Tvůrci mohou vynaložit veškerou snahu pro docílení pravdivého
a objektivního obrazu minulosti, přesto takového výsledku nemohou dosáhnout. I v tomto
případě shledáváme podobnost se zpravodajstvím. Jejich původci mohou uvést mnoho
pravdivých informací, přesto se jim nikdy nepodaří zachytit celou skutečnost, jelikož toto
zprostředkování nenahradí přítomnost na místě události.10 Problematikou mediálního obrazu
se budu zabývat společně s vysvětlením historické pravdy, respektive reality, ve druhé
kapitole nazvané Vymezení mediálního zobrazení a reality. V diplomové práci tedy
zkoumaný mediální produkt představuje současný český historický film a realitu si vymezuji
jako shodu historiků na dějinných událostech tak, jak je nacházíme ve středoškolských
učebnicích dějepisu. Současný český historický film chápu jako žánr fiktivního hraného
filmu, jenž primárně zobrazuje již uplynulé události a postavy s předobrazem ve skutečné
historii nebo se přímo odehrává v minulosti, která dle pohledu oficiální historiografie
proběhla. Konkrétně se pak bude jednat o snímky Masaryk, Lidice a sérii Hořící keř (dále
také jen „filmy“ nebo „snímky“) a učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy

5

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 123.
6

Tamtéž.

7

Tamtéž.

8

Tamtéž, s. 124.

9

Tamtéž.

10

Tamtéž.
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4 – nejnovější dějiny autorů J. a J. Kuklíkových11, Dějepis pro střední odborné školy – české
a světové dějiny autorů P. Čorneje, I. Čornejové, F. Parkana a M. Kudryse12 a druhou část
učebnice Dějepis pro střední odborné školy Z. Beneše a V. Nálevky13.
S reprezentací minulosti souvisí také představa o realističnosti obsahů, ať už „faktických“,
např. ve zpravodajství nebo v dokumentech, či „fiktivních“, ku příkladu v dramatické
televizní tvorbě.14 „Součástí vytváření významu v procesu mediální komunikace je i to, do
jaké míry je publikum schopno (a ochotno) rozeznat, co se mu předvádí jako součást jemu
známé skutečnosti, a ztotožnit se s tím. Publikum předpokládá, že to, co vidí, čte či slyší, má
nějakou souvislost se světem, v němž žije – a že tato souvislost odpovídá tomu, jak svět
vnímá, tedy že odpovídá akceptované sociální konstrukci reality,“15 vysvětluje Jirák
a Köpplová.
V mediálních studiích jsou jako realističnost nazývány postupy a prostředky, „jimiž se
potlačuje či zastírá mediovaná (konstruovaná a konvenční) povaha sdělení a zdůrazňuje se
iluze jeho opravdovosti“16. Reprezentační prostředky, např. filmový obraz, dialogy či
narativ, lze označit za realistické v případě, že „vykreslují nebo zobrazují fyzický,
společenský či mravní vesmír, jenž je považován za objektivně existující nad rámec těchto
reprezentací, a který je považován za arbitr pravdy těchto reprezentací“17. Jak jsem již
naznačil výše – v této situaci nejde u realističnosti o to, aby sdělení replikovalo realitu,
protože to není možné, ale aby dle slov Fiskeho „vyvolalo převažující představu reality“18.
Důležitost realističnosti dokládají také Burton a Jirák tvrzením, že podstatná část
11

KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické
nakladatelství, 2002. ISBN 8072351753.
12

ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 2. vyd. Praha:
SPN – pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN 9788072353828.
13

BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. Úvaly: Albra, 2009. Učebnice
pro střední školy (Albra). ISBN 9788073610593.
14

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007.
ISBN 978-80-7367-287-4, s. 141.
15

Tamtéž.

16

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 205.
17

O'SULLIVAN, Tim. Key concepts in communication and cultural studies. 2nd ed. London: Routledge,
1994. Studies in culture and communication. ISBN 0-415-06173-3, s. 257, (překlad autor).
18

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015.
ISBN 978-80-262-0743-6, s. 289. Cit. podle FISKE, John. Television culture. London: Routledge, 1987.
ISBN 0-415-03934-7, s. 21.
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mediovaných obsahů je posuzována dle toho, zdali jsou či nejsou realistické. „(…) některé
mediální produkty jsou pro publikum zřejmě věrohodnější právě proto, že jejich realistická
iluznost je větší, a je proto ochotno je brát vážněji…)“19, to ostatně souvisí s častou
společenskou diskusí nad „historickou pravdivostí“ audiovizuálních děl zobrazujících
dějiny.20 V souvislosti s realističností uvedu ještě jedno pojetí, a to Rolanda Bartehese
nazvané „efekt reality“. Francouzský literární teoretik tímto pojmem označil jev, kdy se
materiální objekty charakteristické pro danou historickou epochu (např. dobové náčiní,
oděvy, nábytek, …) stávají ve filmu podstatnými stavebními kameny historického významu.
Zatímco v literatuře jsou tyto předměty často ignorovány, ve filmu je kamera dokonce
vyžaduje, aby scéna vypadala „realisticky“ – divákovi tak říkají mnoho o lidech, procesech
a minulosti.21
S pojmem realističnosti se lze setkat i v dalších oborech, v případě filmu lze na realističnost
nahlížet také ku příkladu z pohledu literární vědy a literární historie. Burton a Jirák citují ve
své knize Vladimíra Štěpánka, který hovoří o metodě, kdy „použité tematické prvky
představují jen reálně existující (reálně možné) jevy“22. Tuto charakteristiku uvádí Štěpánek
také jako rys realismu ve smyslu literárního směru.23 Na mediální realismus je pak nahlíženo
obdobně jako na realističnost. „Mediální realismus závisí na určitém tváření se, že
zobrazovaný obsah je ‚jako ze života‘, pokud ne přímo pravdivý v tom smyslu, že se
zobrazované skutečně odehrálo.“24 To může být případ možných fabulovaných linek
historického filmu, které se na pravdě nezakládají, ale divákovi se situace jeví jako
19

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 206.
20

ROSENSTONE, Robert A. History on film-film on history. 2nd ed. London: Routledge, 2012.
ISBN 978-1-4082-8255-7, s. 18.
21

Tamtéž.

22

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 206. Cit. podle ŠTĚPÁNEK, Vladimír a kol. Teorie literatury: učebnice pro
pedagogické fakulty. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, s. 153.
23

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 206.
V literatuře a umění je za realismus považován přístup z počátku 19. století, který se snažil popsat a pochopit
svět dle pozitivistického pohledu, a který zároveň významně ovlivnil filmovou tvorbu. Tento směr, který se
pokoušel vykreslovat svět nově takový, jaký skutečně je, měl významný vliv na množství filmových hnutí
včetně ku příkladu Britské dokumentární školy. Zdroj: KUHN, Annette a Guy WESTWELL. A dictionary of
film studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199587261, s. 344.
24

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 3. Přeložil Marcel KABÁT, přeložil Jan
JIRÁK. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3, s. 273-274.
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„pravděpodobná“ – to do jisté míry souvisí také s pojmem typ, který „představuje
opakovanou prezentaci jeho konkrétního projevu s důrazem na posílení určité vlastnosti
(atributu), který se opakuje i ve spojitosti s dalšími představiteli tohoto typu“25.
Zobrazovaný subjekt je vykreslen pomocí „typických a opakujících se vlastností“ 26 a jisté
„pravidelnosti v rámci žánru“

27

. McQuail pak v rámci realistické fikce upozorňuje na

závislost „na víře, že by se popisované mohlo přihodit nebo se snad i přihodilo“28 a zmiňuje
několik technik filmování, které ke kýženému realistickému obrazu mohou napomoci. Jedná
se např. o zobrazení reálného prostředí, souvislý průběh děje či stylistické triky, jež
v divákovi vzbuzují dojem účasti u probíhajících událostí. 29
Jirák s Köpplovou zmiňují dle O’Sullivana, Duttona a Raynera čtyři roviny realističnosti
mediálních produktů s „fiktivními“ obsahy: 1) vnější realističnost (u historického filmu jde
např. o historické kostýmy, dobové předměty, prostředí), 2) vnitřní či emocionální
realističnost (v tomto případě by měl být divák schopen se ztotožnit s jednáním postav), 3)
realističnost logiky a pravděpodobnosti děje (pokud se v historickém filmu vyskytují
fabulativní děje, měly by být pro diváka uvěřitelné) a 4) realističnost výrazových prostředků
(tyto prostředky by měly odpovídat představě a očekávání publika od daného díla).30
Zvláště pro historický film jsou důležité také věrohodnost či uvěřitelnost, které představují
jedny ze základních rysů pro úspěšnou iluzi realistického zobrazení,31 to potvrzuje rovněž
filmový kritik Jan Jaroš.

25

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 93.

26

Tamtéž.

27

Tamtéž.

28

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 3. Přeložil Marcel KABÁT, přeložil Jan
JIRÁK. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3, s. 274.
29

Tamtéž.
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JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015.
ISBN 978-80-262-0743-6, s. 290.
31

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
ISBN 80-85947-67-6, s. 206.
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„Jakékoli historické zobrazení, včetně fiktivního, musí odpovídat objektivně platným
zákonitostem, neboť v dramatickém přetavení přestává být koneckonců rozhodující, zda
postava a události jsou fiktivní či nikoli, nýbrž zda je historicky opodstatněná jejich
existence, zda je myslitelná v podobě a uspořádání, v jakých se prezentují.“32 Jinými slovy
musí být historický film pro diváka natolik realistický, aby mu mohl věřit. To je také důvod,
proč je u vzniku mnoha historických filmů běžná a žádoucí přítomnost historiků.
Podstatnou část práce tvoří také problematika ukotvení historického filmu, kterému se věnuji
ve třetí kapitole Hraný historický film. Přestože od oficiálního vzniku filmu uběhlo již
bezmála 125 let, teoretici se jednoznačně neshodnou na tom, zdali se historický film dá
považovat za žánr, natož na jeho pevně ohraničené definici. Přitom ostřejší vymezení by
vedlo k lepšímu pochopení historických snímků právě ze strany historiků, kteří by měli
zřetelnější představu, jak k takovému druhu poznání minulosti přistupovat.33 Třebaže na film
v této práci nahlížím především optikou filmového teoretika Roberta A. Rosenstonea, který
historický film za žánr/žánry považuje, neopomenu zmínit ani protichůdné pohledy, které
ukazují problematickou definici uvedeného typu filmů. Jiný názor nabízí na příklad čeští
historici Ivan Klimeš a Jiří Rak. A ostatně také lingvista Lubomír Doležel, jehož teorie
fikčních světů bude aplikována v empirické části práce.
Kontroverzní nadále zůstává pro některé historiky také téma filmu nejen jako výpovědi
o době, ve které vznikal, ale jako oficiálního a svébytného pramene o minulosti, kterou dané
dílo zobrazuje – přitom je nutné se zabývat filmovým zobrazováním minulosti právě nyní,
kdy je ikonická forma historických událostí dominantní.34 Ve čtvrté kapitole Historický film
jako zdroj poznání se věnuji nejen pohledu historiků na film či na jeho časté srovnávání
s psanou historií, ale vrátím se také k italským a americkým velkofilmům, které znamenaly
počátek historického snímku. Důležitou součást kapitoly tvoří text Český historický snímek
a doba jeho vzniku jako ovlivňující faktor, který shrnuje vývoj tuzemského historického
filmu a zároveň nastiňuje problematiku filmu v područí ideologie.

32

JAROŠ, Jan. K zobrazení historie ve filmu. Film a doba: čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Brno:
Sdružení přátel odborného filmového tisku, 1987, 33(6), 333–338, s. 337.
33

ROSENSTONE, Robert A. History on film-film on history. 2nd ed. London: Routledge, 2012.
ISBN 978-1-4082-8255-7, s. 40.
34

BENEŠ, Zdeněk. Mezi dějinami, dějepisectvím a pamětí. In: ŠUBRT, Jiří, ed. Historické vědomí jako
předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.
Historická sociologie. ISBN 978-80-86879-25-3, 11-20, s. 11.
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Předložená práce je koncipována jako teoreticko-empirická, přičemž značná část je
věnovaná teorii, protože považuji za potřebné k plnému pochopení analytické části vysvětlit
vztah filmového obrazu a skutečnosti a zároveň vysvětlit významnost ikonického způsobu
poznávání historie v současné době. V empirické části se věnuji konkrétním příkladům
mediálního obrazu historických událostí ve filmu, která by měla podložit teoretickou část.
Záměrem předložené práce je zjistit, jak film o minulosti referuje a jestli se shoduje
s oficiální historiografií. K dosažení tohoto cíle jsem pracoval s hlavní hypotézou, která zní:
Současný český historický film se v klíčových historických událostech shoduje s poznatky
historické vědy. Současně hlavní hypotézu doplňuji vedlejší, která tvrdí: Soudobý český
historický film užívá fabulativní prvky, které doplňují vědecky potvrzenou historii. Analýzou
vybraných audiovizuálních děl tyto hypotézy v závěru potvrdím, případně vyvrátím.

9

1. Stav pramenů a literatury
Vzhledem ke skutečnosti, že v tuzemsku není vztahu mediálního zobrazení a vědeckého
historického poznaní na příkladu současného historického českého filmu či seriálu věnováno
příliš prostoru, bylo nutné vypracovat obsáhlou teoretickou část. V této kapitole jsou
uvedeny významné oborové knihy a odborné statě akademických časopisů, které se
podobným tématem zabývají a představují základ, bez něhož by předložená práce nemohla
vzniknout. V této kapitole jsou dané tituly uvedeny včetně diplomových prací, které se
obdobným tématem rovněž zabývají.
První oblast, kterou bylo potřeba důkladně zmapovat při tvorbě této práce, je problematika
reprezentací, ať už textových, filmových či jiných. Důležitou publikaci pro upřesnění
vybraných pojmů představuje text Jazyky reprezentace35. Kolektivní monografie přináší
různé úhly pohledů na problematiku reprezentace, byla tedy nápomocná nejen při tvorbě
teoretické části, ale také při analýze filmových děl. Autoři publikaci rozdělili do tří hlavních
částí – první zkoumá reprezentaci jako teoretický problém, další pohlíží na reprezentaci ve
filozofii a v myšlení o umění a kultuře a poslední se zaměřuje na reprezentaci ve filmu
a literatuře. Literární teoretik a historik Petr A. Bílek ve své stati zmiňuje zvyšující se četnost
užívání pojmu reprezentace ve vztahu k literatuře v posledních několika desetiletích.36
Zásluhou existence různých významů termínu v odlišných kontextech i nadužíváním pojmu
pak dochází dle Bílka k „nedorozumění a terminologickému rozvolnění“37.
K napsání této diplomové práce dopomohla i publikace Film a dějiny38. Základ sborníku
tvoří referáty z konference, jež se konala v roce 2003 v Humpolci v rámci filmového
festivalu. Autoři se v knize věnují kromě jiného zobrazení historické minulosti ve filmu či
problematice fikce. Pro pochopení specifičnosti „žánru“ historického filmu napomohl např.
příspěvek Čest a sláva – krátké zamyšlení nad realizací historického filmu od Hynka
Bočana, absolventa pražské FAMU a filmového a televizního scenáristy a režiséra.
35

VEBEROVÁ, Veronika a David SKALICKÝ, ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2014.
ISBN 978-80-87481-67-7.
36

BÍLEK, Petr A., Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In: VEBEROVÁ, Veronika a David
SKALICKÝ, ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-87481-67-7, 11-30, s. 11.
37

Tamtéž.

38

BLAŽEK, Petr, KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
ISBN 80-7106-667-2.
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Scenárista snímku Čest a sláva v kapitole sborníku mimo jiné popisuje úskalí, která mohou
při tvorbě historického filmu vzniknout. Na konkrétním příkladu se ukázalo, že problémy
nenastanou u zásadních historických událostí a jejich korektních začlenění do doby, ale
pravděpodobněji u zpracování detailů (na příklad se mohou dochovat bližší záznamy jen
u jedné skupiny obyvatel).39 Historické filmy ve své stati Bočan také rozděluje do několika
kategorií – dělí je na filmy „historické dobou svého vzniku“, tedy starší než jedno století,
„filmy zachycující dobu dávno minulou“, pro které je dostupné omezené množství
institucionálně ověřených reálií či žádné a na „filmy zachycující dobu ne příliš vzdálenou“.40
Diplomová práce se v analytické části zaměřuje právě na díla, jež reprezentují dobu, o které
máme informace již z dalších druhů umění i z různých úředních dokumentů.
Skutečnost, že má historický film v tuzemsku silnou tradici a nezastupitelné místo,
připomíná historik Jiří Rak ve stati Film v proměnách moderního českého historismu. První
měsíce po oficiálním vzniku Československé republiky 28. října 1918 představovaly návrat
k „tradičnímu historismu dob národního obrození,“41 píše. Společně s nadšením, které
panovalo v souvislosti se vznikem republiky, vyvstal požadavek na podobu národního filmu
– oporou tvůrcům byla silná vlna vlastenectví i bohatá česká historie. Vznik tuzemských
historických snímků se tak neodmyslitelně pojí také se vznikem naší republiky. Českému
historickému filmu se však nevyhnulo ani propagandistické využití podle potřeb vládnoucí
strany po komunistickém státním převratu v únoru roku 1948.42 Esej režiséra Pavla Štingla
„Lidstvo se nikdy nepoučí z vlastní historie…“ Manipulace v dokumentárním filmu se
zaměřuje, jak již název s citací amerického filozofa George Santayana napovídá, manipulaci
ve filmu.43 Tato práce se uvedenému tématu rovněž věnuje. Štingl uvádí: „Pravidelně
a široce distribuované noviny přinesly obrovskou informovanost, ale zároveň s nimi přišel

39

BOČAN, Hynek. Čest a sláva – krátké zamyšlení nad realizací historického filmu. In: BLAŽEK, Petr,
KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-667-2,
315-319, s. 316.
40

Tamtéž.

41

RAK, Jiří. Film v proměnách moderního českého historismu. In: BLAŽEK, Petr, KOPAL, Petr, ed. Film
a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-667-2, 17-29, s. 18.
42

Tamtéž, s. 24.

43

ŠTINGL, Pavel. „Lidstvo se nikdy nepoučí z vlastní historie...“ Manipulace v dokumentárním filmu.
In: BLAŽEK, Petr, KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
ISBN 80-7106-667-2, 331-342, s. 331.
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zárodek nové formy propagandy.“44 Je tak zřejmé, že různá masmédia mohou na jednotlivé
příjemce působit podobnými účinky – na příklad tedy i manipulativně. Ostatně autor dále
poukazuje na slavnou ruskou školu, která sice dokázala zásluhou filmu šířit pokrokové
myšlenky, přesto inovativní postupy zanedlouho využila pro totalitní propagandu.45 Režisér
dále upozorňuje na to, že divák sledováním filmu může přebírat nejen nepravdivé
a zavádějící informace, ale zároveň je zde možnost snazšího zmanipulovaní pomocí emocí.
Divák totiž s hlavními postavami může prožívat jejich utrpení, strasti apod. Připomíná také,
že tyto vlastnosti už splňoval němý film a nástup zvuku jej ještě umocnil.46
V další vydané publikaci nesoucí titul Film a dějiny 2: Adolf Hitler a ti druzí – filmové
obrazy zla47 zmiňuje Petr Kopal následující: „V po-literárním světě si už historici nemohou
dovolit jednoduše ignorovat historické hrané filmy, jejich obrovský vliv na diváky.“48
Zároveň upozorňuje, že dnes už není běžné chápat historický film pouze coby druh
dokumentu, jenž má výpovědní hodnotu o době, ve které vznikl, ale rovněž coby zdroj
informací o době, kterou zobrazuje.49
Významu historického filmu se také věnuje text Proměny popkulturní reflexe normalizace
v české polistopadové kinematografii, který napsal Jaroslav Pinkas, historik Ústavu pro
studium totalitních režimů. Ten připomíná, že německý sociální psycholog Harald Welzer
dokonce považuje film za „základní matrici, podle které většina pamětníků formuje
a strukturuje své vlastní vzpomínky“50. Odkazuje také na výzkum Šubrta a Pfeiferové o roli
médií coby zdroje historického vědomí.51 Pinkas rovněž považuje za vhodné sledovat, jak
44

ŠTINGL, Pavel. „Lidstvo se nikdy nepoučí z vlastní historie...“ Manipulace v dokumentárním filmu.
In: BLAŽEK, Petr, KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
ISBN 80-7106-667-2, 331-342, s. 331.
45
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KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
ISBN 978-80-87292-01-3.
48

KOPAL, Petr. Film jako historie: filmař jako historik. In: KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: Ústav
pro studium totalitních režimů, 2009. ISBN 978-80-87292-01-3, 13-23, s. 14.
49
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VEBEROVÁ, Veronika a David SKALICKÝ, ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2014.
ISBN 978-80-87481-67-7, 264-274, s. 264.
51
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Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. Historická sociologie. ISBN 978-80-86879-25-3, 21-30.
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tuzemská audiovizuální díla prezentují minulost a upozorňuje na úskalí spojená s tvorbou
takových filmů a seriálů, ať už se jedná o zisk z děl nebo třeba prezentaci stereotypů.52
V souvislosti s historickým vědomím bylo potřebné zmínit také pojem „kolektivní paměť“
a s ním související vliv médií na jeho utváření. Touto problematikou se zabývá např.
odborná kolektivní publikace On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age53.
Stěžejní literaturu pro tuto práci ovšem představovaly knihy a myšlenky Roberta A.
Rosenstonea, amerického historika a profesora Kalifornského technologického institutu, na
kterého nejeden z výše uvedených autorů odkazuje. Jedná se o titul z roku 1995 Visions of
the past: the challenge of film to our idea of history54 a především pak o zásadní odbornou
stať z roku 2006 nazvanou History on film/film on history55, ve které se autor věnuje zejména
historickému filmu. V diplomové práci se stati věnuje téměř celá jedna kapitola z důvodu
jejího významu pro obor studia. Rosenstone neopomíná ve svém díle ani samotnou historii
filmu. „Vidět minulost, dívat se na průběh historie přímo před našima očima. Mít stroj, který
dokáže vidět skutky našich předků a stěžejní momenty, které utvořily náš svět. Jistě taková
touha předcházela před vynálezem revolučního stroje – kinematografu autorů Louise
a Augusta Lumièrových,“56 píše autor v druhé kapitole a připomíná tím nezastupitelnou roli
kinematografie

v našich

životech,

a vzhledem

k době vynálezu

kinematografu

v předminulém století, také již v životech našich předků. Dále se autor věnuje otázce, která
ani v předložené práci nesmí být opomenuta, a to, zdali lze film považovat za jakýsi druh
historického poznání57 a zdali může být taková vizuální práce označena termínem
„historie“58. Obdobné problematice se věnoval již také ve výše zmíněné publikaci z roku
1995 – může se historie ve filmu rovnat historii napsané? Co se s historií stane, když se místo
52

PINKAS, Jaroslav. Proměny popkulturní reflexe normalizace v české polistopadové kinematografii. In:
VEBEROVÁ, Veronika a David SKALICKÝ, ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2014.
ISBN 978-80-87481-67-7, 264-274, s. 265.
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NEIGER, Mordechai, Oren MEYERS a Eyal ZANDBERG. On media memory: collective memory in
a new media age. New York: Palgrave Macmillan, 2011. Palgrave Macmillan memory studies.
ISBN 0230275680.
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ROSENSTONE, Robert A. Visions of the past: the challenge of film to our idea of history. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1995. ISBN 9780674940987.
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textu objeví v pohyblivých obrazcích? Přestože se jeho eseje soustřeďují na tvorbu
amerických historických filmů, autor předložené diplomové práce se domnívá, že je možné
jeho teorie vztáhnout také na tvorbu českou. Teoretický pohled Rosenstonea byl vybrán
z toho důvodu, že se americký historik dnes řadí k nejvýznamnějším a nejvýraznějším
osobnostem obhajujícím vnímání historických snímků coby relevantních původců informací
o době, kterou zobrazují.
V práci jsou rovněž zahrnuté články publikované v akademických časopisech. Jedním z nich
je i text autorů Desmonda Bella a Fearghala McGarryho nazvaný Truth at 24 frames
a second? A working dialogue between a film-maker and a historical consultant about the
making of The Enigma of Frank Ryan59. Pojednání se zaměřuje na spolupráci filmového
režiséra a historika a dále na proměnu historického narativu z textu na plátno. Analýza
vznikla na příkladu snímku The Enigma of Frank Ryan, jedná se o historické filmové drama
založené na skutečných událostech.60 V článku odkazují také na již uvedeného autora
Rosenstonea a připomínají, že přední filmový teoretik charakterizuje historické filmy jako
ty „které se vědomě pokouší znovu vytvořit minulost“ či jako snímky, jež se vážně pokouší
„vyvodit smysl z náznaků z již zmizelého světa“.61 Tím naráží na další problematiku – na
vágní a neustálenou definici historického filmu.62 Uvádí, že právě absence definice tohoto
žánru činí řadu akademických problémů. Profesor filmových studií Robert Burgoyne
dokonce pokládá nepřesně definovaný žánr historického filmu za jeden z faktorů, který brání
angažovanosti filmových vědců.63

59

BELL, Desmond a Fearghal MCGARRY. Truth at 24 frames a second? A working dialogue between
a film-maker and a historical consultant about the making of The Enigma of Frank Ryan. Rethinking History
[online]. 2015, 19(4), 621-639 [cit. 2017-12-30]. Dostupné z:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642529.2014.946253?journalCode=rrhi20&.
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Dalším přínosným časopiseckým příspěvkem byl rozhovor zmíněného Rosenstonea vedený
odbornou asistentkou Univerzity Palackého v Olomouci Veronikou Klusákovou v periodiku
Iluminace64, ve kterém ku příkladu hodnotí pozici historika při genezi historického filmu či
vysvětluje rozdíl mezi historií psanou a historií na plátně.
Příspěvkem vhodným pro tuto práci byl také text nazvaný Historians and film65 napsaný
profesorem Petrem Miskellem, jenž se zabývá především růstem filmového průmyslu
v průběhu 19. století a jeho sociálními a kulturními dopady. Miskell ve své stati, jež vyšla
v roce 2004 ve sborníku Making History: An Introduction to the History and Practices of
a Discipline66, zkoumal na příklad, jak se změnil postoj historiků k historii prezentované na
plátně během 20. století, či zdali měl historický film dopad na prezentaci jejich práce. Otázky
položil autor studie historikům z Evropy a Severní Ameriky především v souvislosti
s komerčními hranými filmy. Mimo jiné ve stati popsal tři typy vztahů, jež mezi sebou
mohou snímky a historie skrývat.
Pro tvorbu empirické části bylo vycházeno ještě z jedné statě Rosenstenea – nazvané The
historical film: Looking at the past in a postliterate age67, ve které autor nabízí kritéria, podle
kterých lze analyzovat historické snímky. Další důležitou publikaci pro empirickou část
představoval text z roku 2008 Fikce a historie v období postmoderny68, v němž se český
lingvista a literární teoretik zaměřuje na fikční světy literárních děl věnujících se historii.
Touto prací navazuje na knihu Heterocosmica: fikce a možné světy69, jež vyšla o deset dříve.
Dle teorie fikčních světů je možné literární dílo vykládat vícero způsoby. Danou
problematiku pak autor navrhuje zkoumat z pohledu ontologie, literární teorie či sémantiky.
64
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Optikou této teorie lze pohlížet také na filmová díla, ostatně Doležel fikční svět definuje jako
„možný svět, který je vytvořen konstrukčním literárním textem nebo znakovým médiem
obdobné performativní síly“70, v analýze tak pomůže pohlížet na vybraná díla především
jako na celek. Nejeden z výše uvedených autorů v tomto směru na Doležela navazuje.
Závěrem je nutné uvést bakalářské a diplomové práce, které se v minulosti podobnou
problematikou zabývaly. Nepřeberné množství závěrečných prací se věnuje problematice
mediálního zobrazení různých jevů, není třeba je zde tedy vypisovat. Mnohé diplomové
práce se dále věnují např. komparaci filmového a knižního zpracování jednoho tématu či
konkrétním historickým filmům. Zajímavá závěrečná práce vzhledem k tématu tohoto textu
však je Historický film a historiografie: Způsob vytváření věrohodnosti zobrazení historie
v evropských filmech71 Víta Poláčka, ve které se autor zabýval vztahem historiografie
a vybraných artových snímků evropské produkce. Tématem blízká diplomová práce je také
Obraz normalizace v současném českém hraném filmu72, v níž autorka Veronika Pourová
zkoumá čtyři díla, která se podobají žánrem i časovým obdobím děje. Obě práce také rovněž
vychází z postulátu teoretika Rosenstonea.
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2. Vymezení mediálního zobrazení a reality
Historické filmy mají své místo v tuzemské kinematografické tvorbě již od vzniku
Československé republiky. Tomuto specifickému druhu historické audiovizuální tvorby
ovšem bývá mnohdy vytýkána historická nepřesnost a fabulace.73 Ať už se historické snímky
snaží události prezentovat věrohodně na základě vědeckých poznatků, či nikoli, mají efekt
na to, jakým způsobem člověk danou historii vnímá.74 A tak je potřebné tyto mediální
produkty zkoumat, protože právě ikonická forma historie se již v průběhu minulého století
stala dominantní, a to v souvislosti s vynálezem fotografie, filmu a především televize.75
Jelikož se tato práce zabývá vztahem mediálního zobrazení a reality na příkladu historického
filmu či televizní série, jsou v první kapitole na základě literatury vymezeny dva stěžejní
pojmy – realita a mediální zobrazení, zmiňuje se i teoretický koncept kolektivní paměti
a vliv médií na něj.

2. 1 Vztah mediálního zobrazení a reality
Vztah mediálního zobrazení a reality lze jednoduše popsat jako vztah mezi konkrétním
mediálním produktem, v případě této práce filmem, který divákovi nabízí umělecké
ztvárnění historického momentu, postavy či epochy, zatímco realitu představuje to, co si
o minulosti myslí historická věda. Téma vztahu psané a filmové historie v tuzemsku otevřel
v 80. letech minulého století filmový historik a publicista Jan Jaroš. Další významné texty
na toto téma publikovali na přelomu 80. a 90. let 20. století filmový historik Ivan Klimeš
a historik Jiří Rak.76
V případě historického filmu a např. odborné dějepisné publikace proti sobě vystupují dva
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odlišné diskurzy – vědecký a umělecký77 přístup k dějinám, přičemž dané postoje se liší
zásluhou rozdílného společenského podmínění.78 „Věda se zabývá obecnými zákonitostmi,
hlavními tahy celospolečenského vývoje. Dívá se z nadhledu, usilujíc o komplexní pohled
a zjišťujíc charakteristické, podstatné znaky, které určují tvářnost dané doby. Umění –
a zejména umění vizuální, jakým je film – může postupovat toliko konkrétním, jmenovitým
zpodobněním jevů, nemá ve své moci zprostředkovat čirá abstrakta. Veškeré děje, myšlenky,
vztahy musí přinášet člověk, veškeré spory a konflikty musejí nalézt svůj výraz v lidském
konání. Bez hledu na to, zda tato určitost se vztahuje pouze k danému jevu nebo má širší
platnost, demonstrovanou zde právě zastoupeným jevem,“79 uvádí Jaroš.
Oba přístupy mohou mít něco společné, nikdy se ale nebudou shodovat ve všem.80 Stejně
tak je zcela běžné, že se neshodují ani dvě umělecká pojetí jedné konkrétní události či osoby.
Jako příklad lze uvést rozdílný pohled na polsko-ukrajinské konflikty v 17. století. Zatímco
dle polského spisovatele Henryka Sienkiewicze byli v právu polští bojovníci, ruský autor
Nikol Vasiljeviš Gogol se stavěl na ukrajinskou stranu. Přitom oba spisovatelé svou
interpretaci psali s odstupem dvou set let od popisovaných událostí.81 Obdobné případy lze
nalézt také v kinematografickém prostředí. Příkladem jsou filmy Stalingrad režiséra Josepha
Vilsmaiera z roku 1993 z německo-švédské produkce a stejnojmenný ruský film Fjodora
Bondarčuka z roku 2013. Zatímco Vilsmaierův snímek odehrávající se v období druhé
světové války zobrazuje perspektivu vojáků wehrmachtu, kteří postupně poznávají povahu
režimu a z budování Německé říše u nich dochází k rozčarování a touze dostat se domů,
u Bondarčuka, který bitvu ukazuje hrdinsky z pohledu obránců, dochází ke zcela odlišnému
vyznění historických událostí.82
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2. 2 Realita v souvislosti s vědeckým poznáním
Realita představuje v této práci to, co si o minulosti myslí historická věda, tedy vědecké
poznání, proto je tedy žádoucí pojem historické vědy přiblížit, přestože její normativní
podoba neexistuje.83 Stejně tak je nutné blíže ohraničit pojem reality. Pokud totiž není
hovořeno např. o konkrétních datech, které ovšem o minulosti jako takové příliš neřeknou,
vždy se jedná o interpretaci historie, jež se opírá o různé body, mezi které patří právě
historická věda či ku příkladu umělecká zkratka. Jedná se však o informace, které jsou
verifikované badatelským postupem. Tento typ poznání, jenž společnost přijímá jako
pravdivý, je také nazýván historický fakt.84
Samotný pojem historie, jinak také dějiny, je obecně chápán ve dvou rovinách. Za prvé jako
proces, který neustále probíhá v přírodě a ve společnosti (hovořit lze také o pojmu dějinnost,
s nímž se dějiny v tomto chápání prolínají) a za druhé jako věda, která tento proces
zkoumá.85 Historii v druhé zmíněné rovině, tedy jako vědu, lze následně štěpit buď na snahu,
jež si klade za cíl odhalit zákonitosti, kterými je řízen dějinný proces, nebo na soupis
významných událostí, jež v minulosti proběhly (např. válek, politických změn nebo
přírodních katastrof), případně na analýzu, která zkoumá činy významných historických
osobností – vládců, politiků, vědců a dalších stěžejních postav historie. 86 Druhý uvedený
způsob lze souhrnně označit jako historiografii, případně dějepisectví či jako výše uvedenou
historickou vědu.87
V českém jazyce se termín historická věda užívá ve třech významech, a to za prvé coby

83

BENEŠ, Zdeněk. Mezi dějinami, dějepisectvím a pamětí. In: ŠUBRT, Jiří, ed. Historické vědomí jako
předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.
Historická sociologie. ISBN 978-80-86879-25-3, 11-20, s. 11.
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„historická věda jako celek, respektive soubor historických věd, též historie,“88 za druhé jako
„výsledky historického poznání, které jsou fixované písemnou formou, zde se jedná
o dějepisectví ve vlastním slova smyslu,“89 a za třetí ve smyslu „zkráceného pojmenování
specifické historické disciplíny, dějin dějepisectví.“90

2. 2. 1 Kolektivní paměť
Tvůrce historického filmu si musí být vědom, že konfrontace s realitou, respektive
odborným historickým poznáním, konkrétní dějinné epochy tvoří pouze část problematiky,
která u tvorby historického snímku nastává. Pro tvorbu obrazu minulosti nestačí nastudovat
historické prameny, odbornou literaturu a získaná fakta obohatit fiktivními motivy
a „vdechnout celku život svou uměleckou imaginací“91. Tvůrce (a nejen ten) totiž přistupuje
ke studiu pramenů s určitou představou či názorem na danou problematiku. Ostatně každý
jedinec je ovlivněn historickým vědomím okolí. Působí na něj např. tradice, škola, rodina,
kulturní dědictví a další rozličné faktory.92 Ovlivnění tradicemi, ať už národních dějin,
místních či rodinných, představuje pro tvůrce i kteréhokoliv jiného jedince, tedy i diváka,
pozitivní i negativní vliv. „(…) na jedné straně si jejich prostřednictvím minulost
osvojujeme, na straně druhé nám cestu k jejímu plnému pochopení uzavírají.“93 Netvoří totiž
pouze pasivní součást historického povědomí, nýbrž mnohdy také důležitý aktivní
dějinotvorný prvek. Problém nastává v momentě, kdy si jedinec přestane být vědom, že se
jedná pouze o tradice a tyto předávané představy přestane vnímat v souvislosti s vývojem
historického poznání.94
Jev, kdy se sociální prostředí podílí na povědomí jedince o minulosti, se dá označit pojmem
kolektivní paměť. A ačkoliv koncept kolektivní paměti není jednoznačný, dá se přiblížit
následovně: „(…) vychází z toho, že se jedná prakticky o rekonstrukce minulosti sociálních
88
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skupin, tedy adaptaci pradávných faktů tak, aby odpovídala přesvědčením a duchovním
potřebám přítomnosti a vyjadřovala skupinovou identitu.“95 Právě optikou teorie kolektivní
paměti je na problematiku historického vědomí v soudobé sociologii pohlíženo nejčastěji.
Tento koncept, vypracovaný od 20. do 40. let 20. století,96 u jehož zrodu stál francouzský
sociolog Maurice Halbwachs, předpokládá, „že se paměť utváří a funguje v určitých
sociálních rámcích, do nichž jsou naše vzpomínky zasazeny a které také určují, jakou pro
nás mají tyto obrazy minulosti relevanci.“97 Otázky historického vědomí, respektive
kolektivní paměti, jsou podstatné nejen z odborného hlediska, ale také z „etického,
politického a obecně celospolečenského“.98 Pokládány jsou jak historiky a sociology, tak
i odborníky z dalších oborů, a to v souvislosti s problematikou národní identity
a nadnárodních vztahů, eventuálně dalších společenských či politických poměrů.99
2. 2. 1. 1 Vliv médií na kolektivní paměť
Současná odborná literatura se ve velké míře věnuje právě problematice vztahu médií
a kolektivní paměti.100 Jeden z hlavních důvodů představuje výrazná proměna historického
vědomí, ke které pomohl právě rozvoj médií. Zásluhou jejich všudypřítomnosti
v každodenním životě se z médií v podstatě stal stěžejní prostředek současných kolektivních
vzpomínek.101 Výjimkou pochopitelně není ani film. Gary Edgerton ve speciálním vydání
akademického časopisu Film & History nazvaném Television as Historian dokonce uvádí,
že „televize je základním prostředkem, kterým se většina lidí dozví o dnešní historii“102.
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Podobně hovoří také sociolog Martin Vávra, který na základě kvantitativního dotazníkového
šetření došel ke zjištění, že se lidé o historii dozvídají především z moderních
audiovizuálních prostředků, zejména televize.103
Autoři sborníku On Media Memory - Collective Memory in a New Media Age upozorňují,
že kolektivní paměť skutečně existuje a není tak jen pouhou teorií na papíru. Její přítomnost
a vliv lze rozpoznat zásluhou neustálého užívání a předávání. „Bez veřejné artikulace
nemůže kolektivní paměť existovat, proto se tolik studií v souvislosti s pamětí zaměřuje na
různé formy veřejného vyjadřování, jako jsou rituály, slavnostní vzpomínky a masmédia;
jinými slovy, kolektivní paměť je ve své podstatě zprostředkovaným jevem.“104 V tomto pojetí
je třeba audiovizuální médium chápat nejen jako odraz vzpomínky, ale rovněž jej považovat
za jejich zdroj. Proto také film představuje důležitou roli nejen jako původce zábavy, ale
stejně tak edukačního prostředku, ze kterého příjemce získává jistou představu
o vzpomínkové kultuře.105
Halbwachs definoval kolektivní paměť jako „rekonstrukci minulosti, která přizpůsobuje
obraz dávných faktů víře a duchovním potřebám současnosti“.106 Pro úspěšný proces
rekonstrukce je vyžadována přítomnost zprostředkovatele, který obrazy minulosti předá
širšímu publiku. V moderní společnosti představují, co do počtu možných příjemců,
ideálního mediátora právě média.107 Na druhou stranu je nutné brát v potaz jejich diverzitu.
Zatímco „tradičnější“ představitelé historie, ku příkladu odborné publikace či samotní
akademici, jsou více či méně zavázáni držet se étosu zobrazování minulosti dle již
zavedených konvencí, u média, jakým je např. historický film, taková pravidla neexistují.
Významným činitelem je také různorodost mediálních žánrů a jejich proklamovaná
„pravdivost“ – od fiktivních dramat, přes dokudramata až po dokumenty a zpravodajství.
Jakým způsobem médium prezentuje historii či vzpomínky kolektivní paměti nezávisí
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samozřejmě jen na žánru – mezi další klíčové faktory patří např. mediální vlastnictví či
samotný typ média.108
Jinými slovy role médií je momentálně pro utváření kolektivní paměti signifikantní kvůli
možnosti předávat sdílené příběhy snadno, rychle a v podstatě neomezeně rozsáhlému
publiku. Po boku termínu „kolektivní paměť“ se dnes již proto objevují pojmy jako paměť
„mediální“109, „kulturní“110, ale také „filmová“111. I v tomto případě je třeba kriticky
prověřovat dojem autenticity, zvláště pak u filmu, kde se hranice mezi fiktivním a reálným
snadno stírá pomocí prvků realističnosti. V opačném případě hrozí, že diváci „budou dějiny
vnímat bez vztahu k historickému kontextu jen jako mediální realitu“112.

2. 3 Mediální zobrazení
Definovat mediální obraz není snadné, protože pojem není zcela jasně v teorii masové
komunikace vytyčen.113 V této práci představuje mediální zobrazení daný konkrétní
mediální produkt, tedy historický hraný film, jehož bližší definici je věnován prostor
v následující kapitole. V odborné literatuře se obecně koncept mediálního obrazu pojí
zejména s pojmem „obraz“. Obrazy v tomto smyslu jsou podobně jako média
„všudypřítomné s potencionálem pojmout vše“114. „Pro mediální obraz je ale podstatnější
zobrazování, které reprezentuje abstraktní kvalitu nebo ideu, a to prostřednictvím symbolů
nebo znaků.“115
Pro správné pochopení mediálního obrazu je nutné věnovat pozornost skutečnosti, že média
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realitu nezachycují, nýbrž ji pouze interpretují. Již v úvodu bylo uvedeno, že objektivního
obrazu minulosti nelze dosáhnout nikdy. Navíc na film, coby médium kombinující zvuk
i obraz, jsou v tomto ohledu kladeny ještě daleko vyšší nároky než ku příkladu na literární
dílo, a to právě kvůli jeho obrazové povaze. Tvůrci se tedy musí vypořádat i s vizuálním
zobrazením běžného života minulosti. Děj se musí odehrávat v určitém prostředí, postavy
musí mít dobové vzezření, rekvizity musí splňovat kritéria dobovosti. Každý film, jenž se
odehrává v minulosti, tak obsahuje prvky rekonstrukce samotné minulosti, ať už je záměr
díla jakýkoliv.116
„Mediální obraz má povahu typyfikovaného, zjednodušeného symbolu či přesněji znakové
sestavy jako reprezentací konkrétních objektů a událostí, do kterých se promítají představy,
postoje, názory a zkušenosti jejích tvůrců a skrze ně i jejich konzumentů.“117 V této práci je
s mediálním obrazem pracováno ve smyslu reprezentace. Reprezentaci reality lze vyložit
jako „způsob uchopování skutečnosti prostřednictvím znakového systému“.118 Jedná se
o proces, při kterém dochází k přenosu něčeho minulého či již nepřítomného do přítomnosti,
tedy o re-prezentování, jinak také znovuzpřítomnění. Vlivem sémiotické Saussurovy teorie
znaku lze vyložit reprezentaci také jako princip, kdy něco (A) zastupuje něco jiného (B).
Nutně je tedy potřebná také existence něčeho zastupovaného (B) ještě předtím, než jej něco
(A) zastoupí.119 Situace může být mnohem komplikovanější v momentě, kdy jeden výraz
nezastupuje pouze jednu entitu, což je běžný jev v uměleckých dílech. „Výraz v uměleckém
díle neplní toliko funkci reprezentační (zastupovat nějakou entitu), ale uvnitř díla odkazuje
i k jiným výrazům, váže se na jiné prvky díla, a tedy vytváří i jiná referenční dění, než je
‚pouhé‘ odkazování ke konkrétní entitě aktuální světa.“120
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Mediální studia pohlíží na reprezentaci také jako na proces, během kterého jsou abstraktním
ideovým pojmům přiřazovány konkrétní podoby – např. válce, lásce či rodině,121 abstrakce
a generalizace tak zásluhou reprezentací získávají konkretizovanou podobu. Zároveň
představují úspornou formu vyjádření konkrétních událostí. „Ustálené formy reprezentace
médiím umožnují kratší popis událostí a vyrovnání se s nedostatkem prostoru. Publiku
umožňují snadnější porozumění dominantnímu významu události.“122
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3. Hraný historický film
Ať už se filmový tvůrce pokusí o zobrazení kostýmů, rekvizit či dekorací s těmi
nejpreciznějšími detaily, nikdy se mu nemůže povést spolehlivě zobrazit a vyjádřit např.
mentalitu či psychologii lidí, stejně jako nelze nechat historické postavy mluvit jazykem,
který již není dnešní společnosti blízký.123 Čím je potom historický film, pokud ne
pravdivým obrazem minulosti? Především je nutné zohlednit a ocenit výhody, které film
jako médium historickému zobrazení nabízí. „Film chce víc než jen udělit lekci, že historie
bolí, chce to po vás, divácích, zažít onu bolest (i slast) minulosti,“124 míní o historickém
filmu Rosenstone a naznačuje tím, že u historického filmu není důležité pouze pravdivé
zobrazení minulosti, ale také další, mnohdy i významnější atributy, které lze spatřit pouze
ve filmu a které vedou k silnému prožitku minulosti. O těchto atributech a dalších
charakteristikách historického filmu pojednává tato kapitola, stejně jako o problematice
žánrové.

3. 1 Problematika žánrového začlenění historického filmu
Definice žánru patří bezpochyby mezi stěžejní problémy věd o umění.125 Obecně je žánr
chápan jako soubor konvencí a znaků, které vykazuje jednotlivá skupina filmů. Díky těmto
kritériím je dále možné rozdělit různé formy umění. Ve filmovém umění lze daná kritéria
dělit ku příkladu dle námětu, narativu, kompozice, délky, ztvárnění či emocionálního přijetí
– zde je možné hovořit klasicky o komedii, sci-fi či např. hororu. Mnohé žánry film
z počátku přebíral od umění starších, než je samotný film, především pak z literatury. Ib
Bondebjerg, profesor na Kodaňské univerzitě, popisuje filmový žánr jako „(…) koncept, jenž
popisuje podobnosti mezi skupinami filmu založených na estetických nebo na sociálních,
institucionálních, kulturních a psychologických aspektech. Filmové žánry sdílí podobnosti
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ve formě a stylu, tématu a komunikační funkci.“126 Filmové žánry, ale nejen ty, velmi
zřetelně to jde vidět např. u žánrů žurnalistických a publicistických, se dnes prolínají a jejich
zařazení je tak ještě komplikovanější. Důležitost jejich kategorizace přesto dodnes platí –
nejen pro akademiky, vědce či historiky, ale také pro filmový průmysl obecně – ať už pro
filmový marketing, filmové kritiky nebo filmové analytiky. Žánrové rozčlenění využívá také
divák, který se dle filmového zařazení může rozhodnout pro zhlédnutí či nezhlédnutí
filmu.127
Přestože byly kategorie žánrů (alespoň několik z těch, které jsou známé dnes) přítomny od
počátku historie filmu, systematické teorie a historické reflexe se filmovému žánru dostalo
až v padesátých letech minulého století. V momentě, kdy se evropská autorská teorie setkala
s americkým filmovým žánrem.128 „Přechod od autora k žánru byl v šedesátých letech
zachován a nadále rozvíjen sémiotikou, strukturální antropologií a teorií literárního žánru
k širšímu rituálnímu a ideologickému přístupu ke studiu filmu a žánru.“129 K významnému
posunu od ideologického, resp. rituálního přístupu, k důrazu na procesualitu a historičnost
došlo v osmdesátých letech. O dalších deset let později, zásluhou Ricka Altmana, byl důraz
kladen rovněž na pragmatickou stránku žánru.130 Právě díky Altmanovi, profesorovi Iowské
univerzity, se do té doby sémanticko-syntaktický přístup rozšířil o pragmatickou složku.
V 90. letech minulého století tím zavedl „vnímání žánru jako místa boje soupeření různých
diskurzů sloužících zájmu producentů, kritiků, diváků a dalších skupin uživatelů“131.
Je patrné, že problém nastává při vytvoření žánrové kategorie i následné kategorizaci
uměleckých děl. O to víc toto tvrzení platí u historického filmu, u kterého doposud shoda,
zdali se o žánr jedná či nikoliv, nepanuje. Ku příkladu Klimeš a Rak historický film
nepovažují za žánr, nýbrž za pojem, jenž „vymezuje námětovou oblast“ a ještě lépe pak za
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filmy „dějově situované do minulosti“.132 „Chápeme-li historický film jako situovaný do
minulosti, setkáme se nutně na jeho teritoriu se všemi základními žánry – s dramatem
i melodramatem, s komedií i hororem, s operou i westernem.“133 Tato práce však vychází
primárně z teoretického hlediska profesora Rosenstonea, proto je jeho pohled na historický
film následně detailněji popsán. Nasnadě je také zmínit odbornou slovníkovou definici, která
historické snímky, stejně jako Rosenstone, za žánr považuje. A Dictionary of Film Studies
uvádí heslo historický film následovně: „Fiktivní snímek zobrazující již proběhlé události
případně odehrávající se v historickém období. Tento rozsáhlý žánr je příbuzný
životopisnému filmu, kostýmnímu dramatu, heritage filmu a velkofilmu.“134

3. 2 Tři typy historického filmu dle Rosenstonea
Rosenstone dělí historický film na tři základní typy, za jejichž původce považuje velikány
prvních historických velkofilmů – D. W. Griffitha, Sergeje Ejzenštejna a Esfir Šubovou.
Jedná se o mainstreamové drama či hraný historický film (včetně televizních minisérií nebo
dokudramat), dokument a experimentální historický film.135
Nejdůležitější formu historie prezentovanou prostřednictvím audiovizuálních médií
představuje hraný historický film. Americký teoretik toto tvrzení zdůvodňuje tím, že právě
tato díla se nejčastěji stávají předmětem veřejné debaty o historii či diskuze o tom, zdali jsou
ve filmu fakta uvedena správně či nikoliv.136 Není překvapující, že tento druh historického
filmu je u diváků nejpopulárnější, sdílí totiž podobné charakteristiky s klasickým fiktivním
mainstreamovým dramatem. V obou případech se snímky soustřeďují na zobrazení jedné či
více osob a zařazují je do konkrétní události či doby. Divák zásluhou těchto postav prožívá
dobrodružství, lásku, revoluci či etnické konflikty a další silné emoce. Toto prožívání pak
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samozřejmě neevokuje jen samotný obraz, ale také hudba, efekty či mluvené slovo.137
Dokumentárním a inovativním filmem se tato práce významněji nezabývá, proto je důležité
zmínit pouze zásadní rozdíl mezi těmito druhy historických snímků a hranými historickými
filmy. V dokumentárním filmu divák nevidí primárně záběry natočené pro ono dílo,
zpravidla se jedná o výjevy shromážděné z muzeí a fotografických a filmových archívů.
Hlavní výjimku tvoří takzvané „mluvící hlavy“, tedy rozhovory s účastníky historických
událostí, odborníky či profesory historie, jejichž pohled na věc vytváří širší význam
minulosti.138
Experimentální (opoziční, inovační) historický film tvoří vágní kategorii, která obsahuje
širokou škálu teorií, ideologií a estetických přístupů s potenciálním i skutečným dopadem
na historické myšlení. Ve své podstatě se jedná o díla, která jsou opoziční k typickým
„hollywoodským“ snímkům. Nepreferují zažité postupy, naopak hledají inovativní způsoby,
jak historii zobrazit a ty nejlepší svým zpracováním směřují k novým formám historického
myšlení.139
Přestože Rosenstone dělí historický film na výše uvedené tři základní kategorie, jejich dělení
není ostré a díla se navzájem prolínají. Kromě historického tématu je navíc pojí také
obdobný vyprávěcí postup dle schématu příčina a následek.140

3. 2. 1 Hraný historický film v šesti bodech
Rosenstone popisuje šest následujících elementů, které napomáhají k lepšímu pochopení
historického hraného filmu:
1) Podobně jako psaná historie vypráví mainstreamové historické drama příběh, který je
vystavěn na základech osnovy začátek, prostředek a konec. Nezobrazuje jen jednu konkrétní
událost, nýbrž je zasazen v širším kontextu historie. V případě, že umře klíčová osobnost
děje či více hlavních postav, divákovi by se mělo dostat pocitu, že tyto postavy zemřely pro
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dobrou věc. Historické filmy by totiž v divákovi měly zanechat morální poselství i pocit
naděje a povzbuzení.
2) Příběhy jedinců tvoří stejně důležitou část historického filmu jako samotné dějiny. Pokud
tyto osoby kamera zabírá, divák ví, že se jedná o známé či důležité historické postavy.
V případě, že tyto postavy slavné nejsou, jedná se o obyčejné lidi, kteří buďto udělali
hrdinské či obdivuhodné věci nebo trpěli neprávím a útiskem.
3) Film divákovi nabízí historii jako ukončenou a uzavřenou minulost. Někdy ne příliš
nápadný film může naznačovat historické alternativy, nicméně typičtějším příkladem jsou
snímky, jež žádné alternativní možnosti k tomu, co se na obrazovce děje, neposkytují.141
4) Film historické události dramatizuje a emocionalizuje. Nabízí celou škálu emocí od
úzkosti a strádání, přes dobrodružství až po hrdinství a radost. Pocit, že událost divák pouze
nesleduje, ale dokonce prožívá, zajišťují typické vlastnosti pro tento typ média – barva
a pohyb, hudba a zvukové efekty, detailní záběry na lidskou tvář či juxtapozice obrazů.
5) Film divákovi zřetelně poskytuje vhled do minulosti – na interiéry i exteriéry, kostýmy
i artefakty. Příjemci snímku nabízí možnost vidět, jak vypadaly v minulosti běžné předměty,
které byly součástí tehdejšího života, tedy nástroje, které lidé používali nebo třeba jejich
nábytek.
6) Film zobrazuje historii jako proces, propojuje odvětví, které se mnohdy v tradiční písemné
historii oddělují. Historické snímky tak v jednom uceleném díle zpravidla propojují politiku,
rasovou problematiku, gender či na příklad ekonomiku.142
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4. Historický film jako zdroj poznání
Vzhledem ke skutečnosti, že se film řadí mezi (masová) média, kterými je moderní
společnost neustále obklopována, je důležité na film i televizní pořady nahlížet také coby na
původce poznání. Pádným argumentem pro zkoumání audiovizuálních produktů je i jejich
stále větší obliba, kterou lze pozorovat na častějším sledováním televize,143 zvyšující se
návštěvnosti kin144 i širší dostupností legální audiovizuální tvorby zásluhou on-line videoték
či streamovacích služeb.145
Člověk, ačkoliv si to nemusí uvědomovat, nezískává informace jen vědomě a pouze
v případě, kdy za tímto účelem sám vyvolá nějakou aktivitu – typicky přečte si ranní vydání
denního tisku či si večer pustí televizní zprávy. Přísun informací jej obklopuje v průběhu
celého dne a jedním z původců jsou také média. Jejich přítomnost je ve vyspělém světě
považována za naprosto běžnou součást života. Burton a Jirák uvádí, že možnost využívat
zdroje informací a zábavy patří mezi základní měřítka, dle kterých je dnes stále častěji
posuzována kvalita života,146 přičemž stěžejním zdrojem informací a ostatně i zábavy jsou
právě média. Navíc, jak již bylo naznačeno, film a posléze také televize se během minulého
století staly hlavními nositeli příběhů našeho světa. Ať už se jedná o přítomnost či minulost,
fakta či fikci, případně kombinaci obou.147 „Blockbustery, minisérie, dokumenty, dokudrama
– všechny tyto žánry jsou stále důležitější v našem vztahu k minulosti a k našemu poznání
historie.“148
Tato kapitola se věnuje historii vzniku filmového média, respektive vzniku historického
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filmu i jeho komplikovanému akademickému přijetí. Čtenář se seznámí s pohledem
historiků na tento druh snímků i na to, do jaké míry je v takovém typu žánru nutná přítomnost
faktů a v jakém vztahu koexistuje psaná historie s historií filmovou. Opomenuta není ani
část o době vzniku historického filmu coby ovlivňujícím faktoru a s ním spojená podkapitola
věnující se propagandě v audiovizuálním médiu.

4. 1 Počátek filmového umění a vznik historického filmu
Filmové médium nevzniklo s jasnou vizí a konkrétním cílem. „Mnoho z průkopníků, kteří
se pokoušeli vylepšit prostředky pro promítání pohyblivých obrazů v devatenáctém století,
jako Janssen, Muybridge a Marey, se více snažili o rozvíjení vědeckých poznatků než
o zábavu pro masové publikum.“149 Profesor Peter Miskell tím nastiňuje, že idea užívat
pohyblivé obrazy jako prostředek k zobrazení minulosti zde byla takřka od počátku filmu,
ne-li ještě dříve, stejně jako myšlenka využívat film např. k edukaci. Ostatně existují
domněnky, které naznačují, že filmové médium bylo v první polovině 20. století poměrně
široce akceptováno jako užitečný prostředek pro zobrazování minulosti.150 Částečná ztráta
edukativní či vědecké hodnoty filmu přišla společně s jeho komerčností a masovým
úspěchem v dekádách následujících po jeho vzniku.151
Za oficiální vznik filmového umění je obecně považován moment konce 19. století, kdy
bratři Lumièrové v pařížském Grand Café zcela poprvé promítali krátké filmy platícímu
publiku.152 Až na několik výjimek, jakou byl např. komediální skeč Pokropený kropič
(1895), se sourozenci Auguste a Louis Lumièrovi věnovali především dokumentární
tvorbě.153 Příkladem může být Příjezd vlaku na nádraží v La Ciotat (1896) či Východ
z továrny (1895). Filmy s výpravným dějem začal tvořit nedlouho po prvním promítání jiný
francouzský tvůrce – Georges Méliès, autor snímků jako Cesta na Měsíc (1902) či Cesta do
nemožna (1904). V době, kdy režisér celosvětově známý pro své užívání rozličných
149
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filmových triků natočil dobrodružný snímek Dobytí pólu (1912), se už však na mezinárodní
scéně začaly objevovat proslulé italské a americké historické velkofilmy. Jednalo se zejména
o italský film Guazzoniho Quo Vadis? (1912), jeden z prvních blockbusterů, či Pastroneho
Boj o světovládu (1914) a dále o americké snímky Cecila B. DeMille a D.W. Griffitha, které
se staly typickými pro historický film.154 Ostatně tehdejší prezident Spojených států
amerických Woodrow Wilson popsal Griffithovo epické Zrození národa (1915) jako „psaní
historie září reflektorů“155.

4. 2 Filmová historie, psaná historie a historik
Na úrovni vědeckého poznání se filmová historie jako legitimní součást historického bádání
začala považovat ve Spojeném království v 60. letech minulého století. Jednalo se ovšem
především o filmy, které byly vytvořené v minulosti, méně pak už o současné filmy, které
o minulosti pouze pojednávaly ve svém zpracování. Dá se hovořit o jevu, kdy historické
filmy byly zdrojem informací o společnosti, jež film vytvořila a sledovala, mnohem méně
pak zdrojem o historické události, kterou snímek zobrazoval.156 Tyto tendence po dlouhou
dobu přetrvávaly, k postupné změně dochází až v průběhu posledních let, kdy je film chápán
jako zobrazení minulosti. To má do jisté míry spojitost také se změnou přístupu samotných
filmových tvůrců, kteří se tímto částečně stávají historiky a historici se více zajímají
o filmové reprezentace.157
Miskell identifikuje tři odlišné přístupy vztahu mezi filmem a historií. „Za prvé, existuje
studium vývoje filmu jako průmyslu, umělecké formy či kulturní instituce v 19. století. Za
druhé, mohou být filmy studovány jako historické dokumenty či ‚texty‘, jenž poskytují cenný
pohled na společnosti, které vytvořily a sledovaly a za třetí může být film brán v potaz vážně
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sám o sobě jako médium prezentující verze minulosti,“158 přičemž třetí zmíněný přístup
představuje předmět této práce.
Historický film si běžně neklade za cíl pouze shrnutí a výběr důležitých historických
mezníků. Dopřává si též fabulaci nových stop minulosti. Rosenstone vidí dva způsoby, jak
nahlížet na vymýšlení příběhů a tvoření charakterů a dialogů, které jsou nevyhnutelnou
součástí dramatického historického filmu (a v dokumentu nejsou vítány). V prvním případě
lze přínos takových děl pozorovat nikoliv v detailech, nýbrž v celkovém vyjádření minulosti.
Ve druhém případě lze historický film vnímat jako oddělenou část samostatně existující
sféry reprezentace, která není určená k poskytnutí doslovných pravd o minulosti, nýbrž
k metaforické pravdě, jež funguje do značné míry jako druh komentáře či výzva k tradičnímu
historickému diskurzu.159 Také Klimeš a Rak se domnívají, že tvůrci právo na výkladovou
volnost mají – přesto by jisté hranice, které jsou dány historickou skutečností, neměly být
překročeny. V případě překročení těchto mezí může interpretační problém přerůst v problém
etický – autoři hovoří o historické skutečnosti, kterou tvůrci záměrně z dramaturgických či
ideologických důvodů pozměňují.160 „Představují-li pro tvůrce základní historická fakta
překážku, jakou není schopen překonat jinak, než za cenu hrubého zkreslení skutečnosti, měl
by obrátit svůj zájem k idyličtějšímu období nebo k osobnosti méně problematické.“161
Přesnost detailů, vhodnost použité hudby, vzhled či predispozice herce hrát někoho, jehož
řeč těla, hlas ani gesta již nejsou známy, autenticita exteriérů a interiérů či dobového načiní
– to jsou typické příklady ukazatelů, které historici berou v potaz při hodnocení historického
filmu.162 Právě neustálená definice historického filmu se podílí na skutečnosti, že historici
stále přesně neví, co od takového typu snímků očekávat, a tak se zaměřují především na
přítomnost faktů.163 „Naše základní reakce je, že film je v podstatě odborná kniha, která se
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nějakým způsobem transformovala na obrazovku, což znamená, že by měl mít stejnou funkci,
jakou očekáváme od knihy – tedy uvádět správně fakta. Toto hledisko nezastávají pouze
akademici, ale sdílejí jej i recenzenti a kritici. Přesto filmoví fanoušci, případně ti, kteří žijí
v naší médií prosáklé kultuře, musí vědět, že historický film je něco víc než jen sbírka faktů.
Je to drama, představení, dílo, které inscenuje a vytváří minulost v obrazech a zvucích.“164
Rosenstone nastiňuje možnost aplikovat na historiky ideu Franka Ankersmita, kterou
nizozemský profesor vyslovil směrem k filozofům. U těch Ankersmit navrhuje, aby
nenařizovali správný a nesprávný způsob, jak by měli historici psát historii, nýbrž by měli
získávat teorii z praxe tím, že budou analyzovat vývoj toho, jak se o minulosti psalo a píše.
U historického filmu tak Rosenstone navrhuje pozornost soustředit nikoli na to, zdali je film
špatný, případně, jak by měl konstruovat historii, ale na to, jak tvůrci historických snímků
v uplynulém století svá díla tvořili. Historický film, ostatně jako každý kulturní produkt,
totiž vypovídá více o době svého vzniku než o době, do níž je děj zasazen. Za pomocí
takového přístupu by bylo snazší pochopit, co vše je na obrazovce možné – za předpokladu
funkce filmového média samotného, ale i vzhledem k ekonomickým, politickým a sociálním
podmínkám, za kterých audiovizuální dílo vzniká.165
Důležité je brát v úvahu, že k filmu není možné přistupovat jako k vědecké publikaci a už
vůbec nelze očekávat, že budou plnit stejnou funkci. Film neumí a nemůže kopírovat
minulost a nemá k tomu ani dostatečný prostor, vzhledem ke skutečnosti, že běžná délka
kinematografického díla se pohybuje v rozmezí desítek minut až jednotek hodin. Nelze tak
danou problematiku představovat z několika stran či uvádět všechna fakta v širším kontextu.
Naopak je třeba využít jeho specifičnosti. Film se vyznačuje vysokou mírou ikoničnosti
a může proto být vnímán jako mimetický. „Historie filmu mluví v jazyce, který je
metaforický a symbolický, v jazyce, který vytváří řadu blízkých nebo možných skutečností
spíše než skutečnost, která je doslova pravdivá.“166 Rosenstone hovoří o jazyce, ve kterém
film pokládá ty typy otázek o historii, na které se táží také historici, ale i druh otázek, které
se musí člověk naučit „číst“, tak jako se učí číst knihu. Nejen pro to, co se objevuje na
povrchu, ale také pro to, co povrch vyvolává. Film se může zdát jednoduše srozumitelný,
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přesto ta nejlepší díla jasně svůj význam nevyjadřují. Důležité metafory s klíčovým
významem pak mohou být lehce přehlédnuté těmi, kteří nejsou připravení „číst“ vizuální
obrazy. A právě taková metafora vyzdvihává unikum filmu a symbolizuje jeden ze způsobů,
jak toto médium vyjadřuje a komentuje minulost.167

4. 3 Fakta a fabulace v historickém filmu
Každý historický snímek, i ten, který je z podstatné části fabulací, by měl odpovídat alespoň
možnému průběhu událostí a splňovat základní požadavky na realističnost, aby byl pro
diváky věrohodným. S odkazem na esej historičky Gerdy Lerner Rosenstone uvádí, že
dodržování faktů je důležité, ale nutně nevede k dobré prezentaci historie, další elementy
jsou neméně významné. Americká historička shledává práce, které jsou nejblíže správnému
zobrazení historie ty, které užívají fakta, ale zároveň čerpají historické skutečnosti odjinud.
Z něčeho, co označuje jako poezii a metaforu.168 „Netvrdím, že fakta neexistují. Říkám, že
historický příběh nebo argument vybírá pouze určité stopy a tyto vybrané stopy se stanou
označenými ‚skutečnostmi‘, protože se používají jako součást historického díla.“169
Legendární filmový tvůrce Alfred Hitchcock jednou prohlásil, že drama je život
s vynecháním nudných momentů.170 A přesně takto se dá dle Rosenstonea popsat také
historický film. „Pro režiséra dramatického filmu, který musí vytvořit – a je třeba zdůraznit
tento bod – minulost, která vyhovuje požadavkům, praktikám a tradicím vizuálních médií
a dramatické podoby, to znamená to, že musí jít nad rámec ‚vytvoření‘ skutečnosti ze
stopových důkazů nalezených v knihách nebo archívech a začít vymýšlet některé z nich.“171
Inscenace minulosti není jedinou fikcí obsaženou ve filmu. Na první pohled méně zřejmé
druhy invencí, tedy vynalézavostí v kinematografickém díle, jsou k nalezení v každém
snímku, mezi ně patří také ty, které Rosenstone následovně pojmenovává: „komprese“ nebo
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„kondenzace“, tedy proces, při kterém se několik historických postav či momentů sesune do
jednoho; dále jsou to „posuny“, které přesouvají událost z jednoho časového rámce do
dalšího; „alternace“, při níž se konkrétní postava podílí na činnostech nebo vyjadřuje pocity,
jež patřily jiné historické postavě nebo vůbec nikomu; „dialog“, který je ve zvukovém filmu
stěžejním prvkem, jenž umožňuje pochopit postavy a jejich motivace, situace, konkrétní
události a jejich průběh, výsledky i dopady a v neposlední řadě jsou to „charaktery“
založené na skutečných historických postavách, které se na obrazovce stávají invencí,
protože tyto entity zobrazují způsobem, jenž je z historie mnohdy zcela neznámý. Jedná se
např. o neverbální a verbální komunikaci, intonaci či vzezření.172 Všechny výše vedené
prvky se následně shromažďují v „dramatu“, ve formě vyprávění, které komprimuje krátké,
ale i dlouhotrvající události maximálně do jednotek hodin.173

4. 4 Český historický snímek a doba jeho vzniku jako ovlivňující faktor
Na historické filmy bylo historiky zprvu nahlíženo především jako na obrazy doby, v níž
vznikaly. To mělo své opodstatnění – každé takové dílo totiž vzniká v jistém sociálním
a historickém kontextu, který se do výsledné podoby filmu promítá. 174 Filmová díla, která
vznikla před sto, padesáti, ale klidně i jen před dvaceti lety dnes již neodpovídají
očekáváním, které diváci od filmu v současnosti mají. To je zapříčiněno rychle se
vyvíjejícími se technologiemi, ale také změnami zvyklostí reprezentace historické reality.175
Důkazem tohoto jevu jsou i proměny tuzemského historického filmu v průběhu doby.
Historický film má v tuzemsku silnou tradici, připomíná historik Jiří Rak ve stati Film
v proměnách moderního českého historismu. V ní popisuje, jak se dobový vliv v minulosti
podepsal na podobě československého filmového díla. Především pak vlivem státní politiky
a ideologie.176
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4. 4. 1 První republika a počátek českého historického filmu
První požadavky na vznik národního filmového umění se přirozeně objevily se vznikem
Československé republiky v druhé polovině roku 1918, tedy v době, která se nesla v duchu
„tradičního historismu dob národního obrození“.177 Vlastenecká nálada ve společnosti
a bohatá česká historie představovala pro filmaře ideální námět. Žádoucí byla především
tématika husitství, exkludované ale nebylo žádné historické období vztažené k tuzemským
dějinám. První kroky ke vzniku legitimního českého historického filmu představovaly
snímky České nebe (rež. Jan Arnold Palouš, 1918) či Za svobodu národa (rež. Václav
Binovec, 1920).178 Český film ovšem svou nedozrálostí nedokázal divákům poskytnout
kvalitní historický velkofilm. Tehdejší návštěvníci kin to dávali najevo předností jiným
žánrům. Nadšení „provázané povinným historismem“

bylo záhy u konce a „tradiční

historismus se stal směšným“.179 Nacionalismus v českém filmu omezil také příchod
zvukového filmu. „Vyrůstala nová profesionální generace filmařů a český film se začal svět
na vlastní nohy, aniž by k tomu potřeboval historické berličky.“180
Vlastenectví však z československého filmu během první republiky nikdy zcela nevymizelo.
Důležitou roli hrálo např. ve filmech s legionářskou tématikou či v životopisných snímcích.
Uvést lze díla Josef Kajetán Tyl (rež. Svatopluk Innemann, 1925) nebo Dvě lásky K. H.
Borovského (rež. Karel Lamač, Theodor Pištěk, 1925). Významný návrat k historickému
filmu na sebe ovšem nenechal dlouho čekat. Zapříčinil to nárůst ohrožení Československa
nacistickým Německem od druhé poloviny třicátých let minulého století. V této době
vznikly dodnes reprízované filmy Filozofská historie (1937) a Cech panen kutnohorských
(1938) režírované Otakarem Vávrou, které pro tehdejší publikum představovaly zásadní
podporu před nadcházejícími změnami ve společnosti, kterou by dnešní běžný divák již jen
stěží vnímal.181
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4. 4. 2 Od filmu ve službách státní ideologie do současnosti
S nástupem období protektorátu Čechy a Morava poznamenalo český (historický) film
mnoho dalších změn. Vlastenecké tendence děl si uvědomovala protektorátní cenzura, a tak
je krátce po 15. březnu 1939 zakazovala. Českým filmovým tvůrcům se v této době sice
nepovedlo vytvořit nový historický film, přesto se jim dařilo i do na první pohled neutrálních
kinematografických děl vkládat symboly národa i určité dějinné události.182 „Jako trvalá
připomínka české státnosti byly diváky vnímány záběry na panoráma pražského Hradu,
národní kultura 19. století byla v české kinematografii trvale přítomna zařazováním celých
scén z oper obecně považovaných za národní (Prodaná nevěsta) nebo ilustracemi slavných
hudebních skladeb (Smetanova Má Vlast).“183 V době okupace národní cítění filmaři
podporovali např. dokumenty o neutrálních tématech nebo zfilmováním národní literatury
(Babička, rež. František Čáp, 1940) či odkazu k lidové kultuře (To byl český muzikant, rež.
Vladimír Slavínský, 1940). K předzvěsti následujícího období, ve kterém historický film
působil především ve službách budování socialismu, došlo v krátkém období třetí republiky,
kdy byla československá kinematografie znárodněna.184
Po komunistickém státním převratu v roce 1948 nastolila vládnoucí strana nová pravidla
v mnoha oblastech včetně historie a jediného možného způsobu výkladu dějin. Marxistickoleninský výklad československé historie se pochopitelně významně promítl také do
tuzemské kinematografie. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany
Československa uvedlo k roli historického filmu ve společnosti následující: „V historických
filmech mají být zobrazeny jednak revoluční pokrokové tradice našeho národa, ztělesněné
především v husitském hnutí, a jednak má být zobrazen boj dělnické třídy proti kapitalismu
a slavná úloha, kterou v tomto boji sehrála komunistická strana, iniciátorka tohoto
vítězného dějinného zápasu jakož i rozhodný vliv Říjnové revoluce a Sovětského svazu na
rozmach a úspěchy tohoto boje.“185 Strana neopomněla nastolit ani estetický výraz filmu,
který měl odpovídat metodě socialistického realismu, přičemž se jejich tvůrci měli vyhýbat
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úskalím naturalistického a statického popisu skutečností a vulgarizaci.186 Společnosti byla
neustále zdůrazňovaná autenticita těchto snímků, která zvyšovala propagandistický účinek.
Tvůrci článků potvrzující historickou pravdivost se mnohdy nezdráhali řadit tyto historické
filmy nad samotnou historiografii. Diváci, kteří si výklad dějin pamatovali z dřívějších let
jinak, se museli spokojit s vysvětlením, že „buržoazní historikové se obávali předložit
lidovým vrstvám pravdivý obraz minulosti, protože by je to posilovalo v boji za sociální
spravedlnost“187.
Až do takzvané sametové revoluce v roce 1989 byl český historický film v područí
komunistické vlády často zatěžkáván zastaralým přístupem, přesto se podařilo natočit řadu
zajímavých snímků, které se této doktríně zřetelně vymykají – uvést lze např. Adelheid (rež.
František Vláčil, 1969) či Čest a sláva (rež. Hynek Bočan, 1968). K znatelným
a významným proměnám docházelo především v době krátkého uvolňování od druhé
poloviny padesátých let. Tvůrci hledali možnosti nového pojetí, přestože režim na film stále
dohlížel. Nově zaznívaly respektované názory, dle kterých již nemusela být zcela dodržena
„historická věrnost“, vítané naopak bylo promítnutí umělcova cítění včetně jeho pohledu na
minulost. Český film se na čas zbavil „monumentalismu“ a výsostného postavení hrdinů
a zaměřil se na obyčejné jedince dané doby. Za vrcholná díla a konec tohoto období jsou
považovány snímky Markéta Lazarová (rež. František Vláčil, 1967) a Údolí včel (rež.
František Vláčil, 1967).188
Od pádu komunistického režimu stojí dle Raka český historický film již poněkolikáté „na
prahu cesty, která by měla přinést i normální vztah k minulosti – ani přehnaný historismus,
ani jeho křečovité odmítání“.189 Zároveň zdůrazňuje, že v českém prostředí je zcela
opomenut např. dobrodružný historický film nebo komedie.190
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4. 4. 2. 1 Inspirace sovětským Ruskem
Není pochyb, že se filmem coby účinným propagandistickým nástrojem inspirovala
tuzemská komunistická strana u sovětského filmu.191 Zástupci SSSR a Německa si jako
první uvědomili nedozírné dopady filmu jako účinné „zbraně psychologické války“192. Hitler
společně s Goebbelsem považovali moc filmu za až „zázračnou“193. Stalin, který film
vnímal jako médium určené k předání státní ideologie lidu,194 jej považoval za „největší
prostředek masové agitace“195. „Přestože v dějinách filmu převládá zábavní funkce, filmy
často vykazují didakticko-propapagandistické tendence. Film jistě podléhá vnějším vlivům
snadněji než jiná média a může se stát terčem tlaků směřujících ke konformismu, protože
v sázce je zpravidla hodně peněž,“196 píše Denis McQuail, který uvádí užití filmu
k propagandě coby jeden ze tří významných momentů v dějinách kinematografie vedle
vzniku několika škol filmového umění a zrodu sociálního dokumentárního filmu. Ostatně
sám zdůrazňuje, že film zásluhou „širokého dosahu, předpokládaného realismu,
emocionálního dopadu a oblíbenosti“ 197 dokáže oslovit nedozírné skupiny lidí.198
K počátku zrodu „masové“ propagandy však došlo v historii mnohem dříve. Její mediální
formu započaly široce distribuované deníky.199 Také ty, podobně jako film, mohou
produkovat zmanipulované informace nebo působit na emoce příjemce – tyto vlastnosti
splňoval už němý film a účinek se zvýšil s nástupem zvuku.200 „Centrálně řízené lži ve
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zpravodajském a dokumentárním filmu zdokonalovaly svou formu i rozsah argumentace.
(…) Můžeme dnes klidně s odporem kroutit hlavou nad tím, jak tomu tenkrát mohl někdo
věřit. Je třeba se ovšem vpravit do relace doby. Film byl stále jediným efektním médiem.
Propaganda byla chápána jako národu přínosná osvěta. Byla realizovaná s přesným
odhadem místní mentality své doby.“201
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5. Analytická část
Pro verifikaci hypotézy, jež stanovuje, že se současný český historický film v klíčových
událostech historie shoduje s poznatky historické vědy, ale zároveň užívá fabulativních
prvků, které historiografii alternativně doplňují, byla provedena kvalitativní analýza tří
českých snímků s dějinnou tématikou uvedených po roce 2010. Toto šetření se skládalo ze
tří dílčích částí: ze srovnání klíčových informací uvedených ve filmech a v dějepisných
učebnicích, které představovaly zdroj institucionálně uznané verze výkladu minulosti –
zvoleny byly publikace se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky; ze zkoumání vybraných pasáží optikou Rosenstonea na
možné probádání historického filmu a z dosazení historických snímků do teorie fikčních
světů dle pohledu Lubomíra Doležela. Tato kapitola shrnuje detailní postup a východiska
provedené analýzy.

5. 1 Výběr zkoumaných filmů
Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy a teoretické části, kterou vztahuji na českou
kinematografii, jsem kvalitativně analyzoval tři tuzemské historické snímky, jež česká kina
a další platformy uvedly po roce 2010. Jedná se o filmy Masaryk202, Lidice203 a sérii Hořící
keř204. Každé z uvedených děl jsem zkoumal z jiného důvodu. Zvolil jsem snímky, které
mohly v čase po uvedení zaujmout širokou skupinu potencionálních diváků. Snímek
Masaryk jsem do analýzy zařadil z důvodu nejvyššího počtu ocenění Český lev, který
doposud jakýkoliv tuzemský film získal.205 Lidice jsem zvolil, protože se jedná
o nejnavštěvovanější český historický film v tuzemsku, jenž byl distribuován po roce
2010.206 A konečně jsem vybral také zástupce z televizní produkce – třídílnou sérii Hořící
keř, nejnákladnější projekt HBO v evropském prostoru.207
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Období dějových linek zkoumaných v analytické části práce se řadí mezi moderní dějiny,
respektive dějiny dvacátého století. Ne příliš vzdálenou českou historii jsem jako oblast
zkoumání zvolil ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že část učitelů dějepisu vnímá školní
osnovy tohoto předmětu za špatně nastavené a látku k moderním dějinám mnohdy s žáky
nestíhají probrat, případně jí nevěnují dostatečné množství času.208 Zajímalo mě tedy, zdali
mohou analyzované snímky fungovat jako názorná pomůcka či motivační nástroj na příklad
pro studenty středních škol, tedy jestli se základní historické odkazy shodují s texty, které
jsou tvořeny za účelem vzdělání středoškolských studentů. Druhým důvodem je jejich menší
potřeba k tvorbě invencí. Dějiny dvacátého století nepředstavují pro filmové tvůrce v mnoha
směrech tolik překážek jako události z doby dávnější. Ku příkladu v oblasti zpodobnění
interiérů a exteriérů či jazyka, kterým dobové postavy hovoří. Zároveň mají filmaři k této
době k dispozici více a lépe podložených zdrojů o samotné historii.

5. 2 Postup analýzy
Po výběru snímků, jež budou podléhat analýze a představovat výchozí texty pro tuto práci,
došlo k zevrubnému rozboru zahrnujícímu několik po sobě jdoucích postupů, které si za cíl
kladly spolehlivé výsledky tohoto průzkumu. Po několikerém důkladném zhlédnutí snímků,
orientaci v ději a zjištění veškerých potřebných informací, došlo k rozložení na jednotlivé
dějové linie a následně i na konkrétní data, která byla stěžejní pro zkoumanou dějinnou
událost. Tyto informace bylo potřeba srovnat s institucionálně uznanou verzí výkladu
minulosti. V případě této diplomové práce ji prezentovaly dějepisné učebnice pro střední
školy, vybírány byly tedy skutečně základní a podstatné informace. V momentě, kdy tato
komparace pomohla potvrdit, vyvrátit či odhalit zásadní invence jednotlivých snímků, byly
fabulace podrobeny bližšímu zkoumání za pomocí teoretického východiska Rosenstonea.
Poslední krok představoval návrat k filmu jako celku optikou teorie fikčních světů dle
Doležela.

5. 2. 1 Komparace pomocí dějepisných učebnic
Konstitutivní fakta ze zkoumaných filmů se stala předmětem srovnání s dějepisnými
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učebnicemi Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 – nejnovější dějiny autorů J. a J.
Kuklíkových209; Dějepis pro střední odborné školy – české a světové dějiny autorů P.
Čorneje, I. Čornejové, F. Parkana a M. Kudryse210 a s druhým dílem učebnice Dějepis pro
střední odborné školy Z. Beneše a V. Nálevky211. Publikace byly záměrně zvoleny tak, aby
zastupovaly učivo vhodné pro více typů středních škol.
Po ukončeném výběru dějepisných publikací došlo na jejich zevrubnou analýzu a komparaci
s fakty získanými z filmového děje. Další postup zahrnoval vyřazení informací z filmů, které
učebnice neuváděly, a které zároveň nebyly stěžejní pro celkový obraz historického období.
Typicky šlo o konkrétní data narození či rodinné vazby a vztahy osob, které nebylo potřeba
znát v rámci kontextu či k podstatě událostí. Z důvodu požadavku, na co možná největší
objektivitu výsledků, byl podobný postup aplikován rovněž u příliš detailních informací,
které se běžně v učebnicích kvůli omezenému prostoru vyskytovat nemohou. Konkrétně šlo
na příklad o vyřazení velmi detailního vyobrazení žaloby na komunistického poslance
Viléma Nového za urážku na cti, kterou podala matka Jana Palacha v sérii Hořící keř či
podrobného vylíčení záminky pro vypálení Lidic v podobě předání dopisu do nesprávných
rukou ve stejnojmenném snímku. Po vyloučení tohoto typu záznamů došlo k finální
komparaci klíčových informací uvedených ve filmech a v učebnicích.
Ke srovnání zkoumané tvorby s historickými fakty došlo z důvodu potřeby zjištění, zdali
filmová fikce operuje také s všeobecně známými reáliemi. Vychází se totiž z předpokladu,
že v učebnicích jsou údaje určené k tomu, aby vstoupily ve všeobecnou znalost.

5. 2. 2 Analýza historického filmu dle Rosenstonea
Zjevně fikční dějové linky, k jejichž odhalování docházelo během rešerše informací
o jednotlivých snímcích, případně v průběhu komparace, nebyly předmětem srovnání
s historickými učebnicemi.
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Vybrané pasáže však byly zkoumány a zařazeny dle teoretického rámce Rosenstonea, který
nabízí v eseji The historical film: Looking at the past in a postliterate age212.
V uvedené eseji se Rosenstone opět vrací k invencím – tedy ke smyšlené a vždy přítomné
součásti historického filmu. Filmové invence dělí na nesprávné – tedy ty, jež zcela ignorují
realitu (ku příkladu tím, že vynechají příliš mnoho informací o skutečnosti, která je důležitá
a obecně známá) a pravdivé, ty, které historii neignorují a zdařilou uměleckou vynalézavostí
je naopak podpoří. Shledané významné invence zařadím ke kompresi (případně kondenzaci),
tedy k procesu, při kterém se buď několik historických postav či momentů sjednotí do jedné
entity, respektive okamžiku nebo je ve skutečnosti dlouhé konání nahrazeno zkráceným
uměleckým jednáním; dále k alternaci při níž se postava podílí na činnostech jiné postavy
nebo vyjadřuje pocity, které patřily jiné historické osobnosti nebo vůbec nikomu s cílem
např. možného širšího poznání historických událostí a k metafoře, která zobrazuje vnitřní
pocity zobrazované postavy v jejím chování či jiným způsobem přenese význam.213

5. 2. 3 Fikční světy historického filmu
Za žádoucí jsem považoval zpětně na film nahlížet jako na celek a ukončený text, do kterého
tvůrci již zasahovat nemohou. Pro toto šetření jsem zvolil teorii fikčních světů Lubomíra
Doležela. Teorii fikčních světů lze navíc užít jako doplňující prostředek komparace
zkoumaných děl a učebnic. Umělecká díla, stejně jako učebnice, představují konstrukce
vystavěné podle určitých pravidel a příjemce daných textů si umí tato pravidla osvojit
a vnímat dané dílo na pozadí těchto zvyklostí. Tato pravidla lze ukázkově demonstrovat na
filmech s nadpřirozenými prvky. Typicky to může být žánr sci-fi nebo horor. Divák ví, že
vetřelec, který má místo krve kyselinu, neexistuje, ovšem v průběhu sledování Vetřelce
Ridleyho Scotta na to příjemce přistoupí jako na jedno z pravidel fikčního světa tohoto filmu.
Zároveň si pak všímá, jestli toto pravidlo tvůrci důsledně dodržují. V případě, že nikoli, bylo
by to pro diváky matoucí. Ať už se jedná o jakýkoliv fikční svět, tvůrci vždy ze skutečnosti
čerpají.
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Pracují na příklad s fakty, fyzikálními zákony ale také právě s dějinnými událostmi.214
U fikčního světa historického filmu platí rovněž jistá pravidla a jedním z hlavních
předpokladů je jeho důraz na vazbu na historická fakta. Při této komparaci však již nebude
prvotním cílem verifikovat spolehlivost historické fikce jako zdroje informací o minulosti,
protože dle Doležela (na rozdíl od Rosenstonea) „žádný svět, ve kterém se objevují fiktivní
postavy, nemůže být adekvátním modelem minulosti,“215 nýbrž cílem užití této teorie bude
zjistit míru věrohodnosti celkového vystavění příběhu. Každý fikční svět historického filmu
je totiž založen na určité vazbě na historická fakta, ale na příklad také na umělecké zkratce,
která zestručňuje jinak obsáhlý moment, na nadsázce nebo hyperbole, která může rysy a
vlastnosti zveličovat či na metafoře, jež význam přenáší na základě vnější podobnosti – pak
vyvstává otázka, co je určující a co doplňující.
Aby bylo možné tuto teorii v předložené práci použít, je potřeba určit hranice základních
pojmů možných světů. Ty stanovuji na základě Doleželovy publikace Fikce a historie
v období postmoderny216 z roku 2008 a knihy Heterocosmica217, jež vyšla o deset let dříve.
V Heterocosmica Doležel předkládá teorii, kterou následně v publikaci z roku 2008
specifikuje na oblast historických světů a věnuje se otázce, jak se liší, a pokud vůbec, od
světů fikčních. Publikace je vystavěna na předpokladu, že hlavním úkolem historiografie „je
získávat a shromažďovat znalosti o aktuální minulosti vytvářením historických světů jako
modelů této minulosti“218, kdežto stěžejním úkolem tvorby fikce je tvorba fikčních světů,
jež představují alternativu ke světům historickým – historické vědění je v tomto případě
pouze prostředkem konstrukce tohoto světa.219
Za aktuální svět v této práci považuji svět, který je reálný, jedná se o svět, ve kterém
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existujeme.220 Fikční svět představuje „imaginární alternativy aktuálního světa“221
a v případě této práce jej představuje historický film, zatímco dějepisné učebnice, se kterými
jsou filmy srovnávány, přiřazuji do fikčního světa nazvaného historický, tedy do světa
„kognitivních modelů aktuální minulosti“222. Všechny tyto světy jsou pak světy možnými
a každý z nich se řídí dle jiných pravidel.
Přestože Doležel tímto nabízí vhodný nástroj pro čtení díla fikčního světa jako celku, na
vnímání významu historického filmu se s Rosenstonem rozchází, což považuji za důležité
zmínit. Rosenstone vnímá tradiční způsoby historické reprezentace za přežité a fikční narativ
považuje za možnou cestu jedinečného předání historie223, kdežto Doležel na tuto
problematiku nahlíží jinak a obohacování minulosti vyplněním fikčními invencemi považuje
z hlediska kognitivního zisku za bezvýsledné.224
5. 2. 3. 1 Hranice mezi fikčním a historickým světem
Zatímco Roland Barthes zastával názor, že nemožnost rozeznat historii od fikce je dána
narativní formou,225 Doležel s tímto výkladem nesouhlasí a klade důraz na to, že narativní
podání jako takové fikci z historie neudělá.226 A uvádí celou řadu funkčních a strukturálních
rozdílů, které lze mezi těmito dvěma světy pozorovat. Pro pochopení fikčního světa
historického filmu, považuji nutné zmínit několik klíčových diferencí, které je od světa
historického odlišují.
Přestože tvůrci fikčního světa historického filmu čerpají z historických událostí a postav,
mohou tyto informace měnit, a to včetně individuačních vlastností. „Pravděpodobnost je
požadavkem určité poetiky fikce, nikoli univerzální princip tvoření fikcí,“227 píše Doležel.
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Autor má tudíž daleko větší svobodu než autor historického světa. Nelze pochybovat, že
u historického světa je rovněž tvořen subjektivní konstrukt, jeho tvůrcem je stále „pouze“
člověk, který disponuje nejen s určitým penzem znalostí, ale také s konkrétním
přesvědčením. Na rozdíl od autora fikčního světa však je coby profesionální historik
„připravován k tomu, aby podrobil své osobní postoje nadosobním poznávacím úkolům“228.
Další omezení, jež u fikčního světa není přítomné, je omezení hranice na světy fyzicky
možné či nemožnost zásahu božského činitele. Naopak postavy historického světa musí být
nositeli historicky doložených vlastností a především mezery (všechny světy obsahují
mezery, protože vystihnout „vše“ není v lidských silách) jsou „epistemologické, jsou dané
hranicemi lidského vědění, jsou ovšem důsledkem historikova vědomého výběru“229.
Přičemž mezery ve fikčním světě jsou dané výběrem jejich tvůrců, nikoliv omezujícím
množstvím informací. Za nutné považuji také zdůraznit, že přestože historiografie
rekonstruuje minulost z evidence, která je k dispozici, stejně tak může čerpat i z domněnek,
ty by však měly být od evidence zřetelně odděleny a uvozeny např. slovy „možná“, „je
pravděpodobné“, „je možné“ apod.230
V neposlední řadě je nutné brát v úvahu, že ani fikční, ani historické světy příjemci nenabízí
reálné, aktuální osoby, nýbrž jejich možné protějšky. I tady využiji Doleželovo navrhované
pojmosloví. Osoby považované za smyšlené budu označovat jako entity fiktivní, kdežto
osoby, které mají protějšky v historických konatelích jako entity historicky fikční.231
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6. Film Masaryk
Režisérem 114 minut trvajícího snímku Masaryk, jenž byl uveden společností Bioscop do
celorepublikové kino distribuce v březnu roku 2017, je Julius Ševčík. Ševčík se podílel také
na scénáři, a to společně s Petrem Kolečkem a Alexem Koenigsmarkem.232
Hlavní role ve filmu se zhostil Karel Roden, který za ztvárnění Jana Masaryka získal ocenění
Český lev a Cenu české filmové kritiky.233 Kromě Rodena se z tuzemských a slovenských
herců ve filmu objevili Oldřich Kaiser, Eva Herzigová nebo Emília Vášáryová. Součástí
projektu byla také řada zahraničních umělců.234
Snímek obdržel rekordní počet ocenění Český lev v celé historii českých filmových cen –
celkem dvanáct. Kromě výše uvedeného Rodena získal ocenění také Oldřich Kaiser za
vedlejší mužský výkon a dále obdržel snímek cenu za nejlepší film, scénář, režii, střih, zvuk,
kostýmy, hudbu, filmovou scénografii, masky a kameru.235

6. 1 Zkoumaný historický kontext
Předmětem srovnání dat s dějepisnými učebnicemi se staly zejména retrospektivní obrazy
filmu – tedy děj odehrávající se v těsné blízkosti před začátkem druhé světové války,
konkrétně v letech 1937 až 1939, v době, ve které Masaryk vystupoval jako velvyslanec ve
Velké Británii. Pro komparaci je podstatný osud Československa, zejména pak v souvislosti
s podpisem mnichovské smlouvy zástupci Německa, Francie, Velké Británie a Itálie
a dějinné souvislosti, které uzavření smlouvy předcházely.
Film zároveň upozorňuje na kontext události Evropy této doby – reprezentuje agresivitu
Německa, perzekuci některých skupin obyvatel, zobrazuje komplikované postavení
Československa ve světě, zvláště pak v Evropě i nelehkou situaci Edvarda Beneše.
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6. 2 Srovnání s dějepisnými učebnicemi
Předmětem srovnání s učebnicemi dějepisu se v případě snímku Masaryk stalo 33 informací,
které byly zaznamenány a vyhodnoceny jako konstitutivní. Tato data byla v analýze dále pro
lepší orientaci rozdělená na informace o Janu Masarykovi; o Tomáši Garriguu Masarykovi;
o Edvardu Benešovi; o mnichovské dohodě a další.
Informace o této neklidné době v historii Československé republiky byly zahrnuty ve všech
třech učebnicích. Z celkového počtu 33 informací se jich v dějepisných publikacích
nepovedlo nalézt celkem 6. Shodných jich bylo nalezeno 19 v Dějepise pro gymnázia
a střední školy 4236 a Dějepise pro střední odborné školy237, 18 pak v publikaci Dějepis pro
střední odborné školy – české a světové dějiny238.
V součtu se jednalo o 27 souhlasně interpretovaných informací, což představuje více než
čtyři pětiny shodných zkoumaných údajů ve filmu a v učebnicových textech. Jednalo se
zejména o informace o prvním a druhém československém prezidentovi a většinu informací
souvisejících s mnichovskou dohodou. Naprostá shoda panovala ku příkladu u následujících
informací: Tomáš G. Masaryk založil Československo; Tomáš G. Masaryk se stal prvním
prezidentem Československa; v roce 1937 už byl Edvard Beneš druhým prezidentem;
Německo anektovalo Rakousko. Informace se shodovaly také u mobilizace či okupování
Sudet. Ve všech učebnicích autoři zmínili rovněž agresi Německa nebo utlačování
židovského obyvatelstva.
Naopak učebnice neuváděly např. následující data: 10. března 1948 bylo mrtvé tělo
Masaryka nalezeno pod okny ministerstva zahraničí, dodnes jeho smrt nebyla objasněná;
Francie podepsala smlouvu s Velkou Británii, jež uvádí, že bez britského souhlasu Francie
na Německo kvůli ČSSR nezaútočí – tímto se zároveň vylučuje smlouva Francie
a Československa.
Procentuálně nejméně informací se v dějepisných učebnicích podařilo najít o osobě Jana
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Masaryka. Většinu z informací uváděla pouze publikace určená gymnaziálním studentům.
Zmínku o pozdějším postu ministra zahraničí exilové vlády Jana Masaryka uvedli také
autoři Dějepisu pro střední odborné školy – české a světové dějiny. Žádná informace nebyla
nalezena v učebnici Z. Beneše a V. Nálevky. Ani jedna z učebnic nezmiňovala doposud
neobjasněnou Masarykovu smrt, na kterou film upozorňuje v závěru.

6. 3 Analýza dle Rosenstonea
Nejzřetelnější invenci snímku Masaryk představuje stěžejní část filmu – jeho údajný pobyt
v ozdravovně ve Spojených státech amerických. Tato dějová linie nebyla konfrontována
s dějepisnými učebnicemi, protože nepředstavovala události před podpisem mnichovské
dohody, na které se komparace zaměřovala. Dle některých historiků je pravdou, že na
přelomu 1938 a 1939 Masaryk odcestoval do Velké Británie a následně do USA. Ve
Spojených státech amerických ovšem v té době uskutečnil především desetitýdenní
přednáškové turné,239 o jeho údajném pobytu v léčebně z této doby záznamy nejsou,
v sanatoriu se ocitl v jiném časovém horizontu. Zařazení a zdůraznění motivu pobytu
v ozdravovně může být hyperbolou bezvýchodné politické situace Československa po
podepsání mnichovské dohody, což je stav, který rovněž uvádí dějepisné učebnice.
Příkladem komprese je dějová linie, během které se Masaryk nachází v sanatoriu. Jeho
doktor mu nabízí možnost na den opustit zařízení a přednášet ve Stone Harbor v New Jersey
v listopadu 1938. Následuje scéna, ve které Masaryk promlouvá k publiku – kromě jiného
hovoří o zájmu svého otce o Židy a zároveň o temném období, které v „současnosti“
prožívají – zmiňuje vypálené obchody, útoky na židovské rodiny či propouštění z práce a ze
škol. Autoři se tímto způsobem, takřka několika větami, dokázali vypořádat s vyobrazením
židovského pronásledovaní v uvedené době, které zároveň částečně představovalo
německou agresivitu, a to bez významnějšího prostoru v příběhu.
Jednou z možných alternací je Masarykova obliba kokainu až závislost na této droze. Ve
filmu se objevuje několik scén, na kterých Jan Masaryk užívá kokain, v sanatoriu jej
dokonce krade a zobrazeny jsou i Masarykovy halucinace po užití látky. Průkazné důkazy,
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že by diplomat kokain užíval, ba dokonce, že by na něm byl závislý, však nebyly zjištěny.
Jeho užívání ovšem dokresluje obrázek Masaryka jako nekonvenčního až rebelujícího
politika, což je obvyklá pozice, ve které jej film zobrazuje.
Metaforu lze spatřit ve scéně, v níž si Masaryk v březnu roku 1938 čte v sanatoriu Vineland
noviny The New York Times. V tisku Masaryk nachází články o okupaci Československa
a o tom, že Edvard Beneš, již bývalý prezident, otevírá úřad v Londýně. Na to Masaryk utíká
z pokoje a vkrádá se do místnosti s chemikáliemi a léky. Pracovníky instituce je přistižen
v momentě, kdy sahá po kokainu, načež s nimi chvíli zápasí a pokouší se ublížit si, čemuž
personál zařízení nakonec zabrání. Odehrálo se něco obdobného? Na tom dle teorie
Rosenstonea nezáleží, stěžejní zde není prostředek, ale vyjádření Masarykových pocitů
ohledně okupace, které jsou touto scénou evidentní.

6. 4 Fikční svět Masaryka
Fikční svět snímku Masaryk vyobrazuje jednu etapu v životě Jana Masaryka, syna prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jedná se o období mezi lety 1937
a 1939, tedy o dobu těsně před podpisem a po podpisu mnichovské dohody. Tvůrci filmu
Masaryka uvěřitelně vykreslují jako diplomata, který ním sice být nechtěl, ale svou zemi
miluje a snaží se pro ni dělat z jeho pohledu to nejlepší. To, že postava Masaryka
nevykresluje typického diplomata (Édouard Daladier na příklad říká: „Ne, pane Masaryku,
vy opravdu nejde diplomat.“240) realisticky dokresluje jeho osobní život. Filmaři je
vyobrazen jako bohém, milovník žen (např. poměr s ženou vlivného politika, později
s Marcií Davenportovou), zábavy (taneční scény), ale také drog (užívání kokainu). Fikční
svět Masaryka představuje Československo jako svébytnou zemi, která si chce rozhodovat
o svém osudu. Metaforicky ji ztělesňuje především postava Masaryka, ale také na příklad
osobnost Edvarda Beneše nebo i celá společnost (např. 23. září 1938 se československé
obyvatelstvo mobilizuje).
Dějové linie, ve kterých Masaryk pobývá v sanatoriu, představují uměleckou licenci, tedy
invenci příběhu tvůrců díla. Přestože i tady jako základ autoři několikrát užívají události,
které se dle historiků skutečně staly (např. Masarykův pobyt v USA ve Zvláštní škole pro
slabomyslná děvčata a chlapce ve Vinelandu v New Jersey v období mezi lety 1912
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a 1913241 či setkání s Marcií Davenportovou v roce 1941242), dané historické dění zcela
přetvořili (ve filmu se Masaryk nachází na území Spojených států amerických v sanatoriu
v době po mnichovské dohodě) nebo jej upravili tak, aby ním vhodně doplnili dějové linie
(setkání s Davenportovou o několik let dříve). Přestože se jedná o alternativní výklad
k vědecky doložené historii, divák, který si těchto informací není vědom, může snímek
konzumovat jako logicky vystavěný a možný (a ostatně i ti, kteří reálie znají, ale přistoupí
na skutečnost, že „vstupují“ do fikčního světa). Někteří historici také tvrdí, že není zcela
zřejmé, kde se Masaryk po mnichovské dohodě nacházel, minimálně ne po celou dobu,243
ovšem jeho pobyt v sanatoriu představuje čistě tvůrčí invenci.
Vyjma výše uvedených se z historicky fikčních entit ve filmu Masaryk objevil na příklad
britský státník Neville Chamberlain nebo politik Walter Runciman. Státníci, osobnosti
vrcholné politiky i politické událostí představují podstatnou část filmu a lze tedy
konstatovat, že se částečně jedná také o svět politické historie.244 Historicky fikční osoby
doplňují entity zcela fiktivní – na příklad personál léčebného zařízení. Stejně tak i neznámé
osoby, které najdou Masaryka u nich v domě hrajícího na jejich piano, strážnici, jež se
nachází na policejní stanici, kde přebývá po zatčení a ostatně i doktor, jedna z hlavních
postav, který Masaryka na stanici vyzvedne.
S takřka ryze fikční příběhovou linií se mísí doba před podpisem mnichovské dohody, což
je část díla, která pracuje ve větší míře s dokumentárními záznamy klíčových událostí, a to
dle komparace s učebnicovými texty akurátně včetně datací a míst lokací. Tyto dějové linie
samozřejmě doplňují další obrazy, které jsou divácky atraktivní a vhodné pro vyvolání
emocí: vyšší vrstvy společnosti jsou zobrazeny v zářivém světě plném zábavy zahrnujícím
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hudbu, tanec, večírky, sex, drogy; ale také smutek nad úmrtím T. G. Masaryka; blízký vztah
E. Beneše s J. Masarykem; neformální setkání s významnými politiky a diplomaty či
nelegální zápasy holými pěstmi.
Zásadní rozdíl mezi fikčním světem filmového příběhu Masaryk a historickým světem
dějepisných učebnic je ten, že dějepisné publikace do svého světa zahrnují dle zvyklostí
pouze entity historicky doložené, stejně jako události, zatímco snímek Masaryk s entitami
nakládá volněji. Oba světy příjemci poskytují jak chování jednotlivců (Masaryk, Beneš), tak
kolektivní chování (československá společnost). Tvůrci filmu očekávatelně používají u entit
historicky fikčních fabulativní dialogy, čímž poskytují alternativu jejich komunikace
i průběhu příběhu, ty v učebnicích k nalezení nejsou. Přestože film nabízí historicky volné
vyprávění formou příběhu, především ve spojitosti s kontextem událostí mnichovské
dohody čerpá také, dle předpokladu, z oficiální historiografie. V průběhu celého filmu tvůrci
pracují s objektivně existujícími personami nad rámec této reprezentace, světům
nadpozemským se vyhýbají a drží se možné a uvěřitelné alternativy historie. Přesto je třeba
mít na paměti, že Masaryk není vědeckým dokumentem, ale dílem představivosti. Danou
uvěřitelnost nepodporuje jen samotný příběh, ale rovněž dobové zobrazení. Hovořit lze
o kostýmech, exteriérech a interiérech, ale také o blízké podobě historicky fikčních osob –
ku příkladu o filmovém vzezření herce Karla Rodena v roli Jana Masaryka.
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7. Film Lidice
Režie snímku Lidice se ujal Petr Nikolaev, natočil jej dle scénáře dnes již zesnulého
spisovatele a historika Zdeňka Mahlera. V tuzemských kinech byl film uveden 2. června
2011. Distribuci 126 minut trvajícího snímku zajistila společnost Bioscop.245
Hlavních postav vystupuje ve filmu Lidice hned několik, protagonisty těchto rolí byli
zejména Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta,
Roman Luknár a Veronika Kubařová.246
Snímek obdržel pět nominací na ceny Český lev, neproměnil však ani jednu z nich.247
Prvenství Lidice získaly v žebříčku nejnavštěvovanějších tuzemských filmů s historickou
tématikou uvedených v kinech po roce 2010.248

7. 1 Zkoumaný historický kontext
Pro komparaci s dějepisnými učebnicemi byl v případě snímku Lidice stěžejní kontext
počátku a konce druhé světové války, postupná okupace území Československa nacistickým
Německem, probíhající odboj, a především události spojené s vypálením Lidic – zejména
pak datace činu a jeho důsledky.
Časově se jedná o dobu od roku 1939, kdy došlo k počátku druhé světové války a okupování
československého území nacistickým Německem do roku 1945, tedy do konce války.
Stoupenci nacistického Německa Lidice vypálili v červnu roku 1942, tomuto činu
předcházel květnový atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

7. 2 Srovnání s dějepisnými učebnicemi
Celkem 28 informací bylo vyhodnocených jako základních ke kontextu druhé světové války
a vypálení Lidic a staly se předmětem srovnání zkoumaného historického snímku
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a dějepisných učebnic. Data byla rozdělena na základní informace o období před vypálením
Lidic a o dění, které po činu následovalo; na informace o Reinhardu Heydrichovi; na
samotný čin vypálení; na jeho důsledky a další.
Tragický osud středočeské vesnice byl zaznamenán ve všech zkoumaných učebnicích.
Z počtu 28 informací jich bylo nalezeno ve školních textech celkem 22 shodných, tedy
bezmála čtyři pětiny. Všech 22 informací se nacházelo v publikaci Dějepis pro gymnázia
a střední školy 4249, 17 v učebnici Dějepis pro střední odborné školy – české a světové
dějiny250 a 10 v Dějepisu pro střední odborné školy251.
Ve všech učebnicích se podařilo nalézt informace o Reinhardu Heydrichovi, které ve filmu
zazněly, data významných událostí nebo popis následků vypálení Lidic. Konkrétně šlo ku
příkladu o následující informace: Němci vyžadovali rasovou čistotu a na základě původu
selektovali obyvatelstvo; v roce 1939 již probíhá válka; 27. září 1941 nastupuje Reinhard
Heydrich jako zastupující říšský protektor; Heydrich nastupuje za onemocnělého Von
Neuratha; vznikaly odboje, především pak v Anglii; 27. května 1942 se odehrál atentát na
Heydricha; v roce 1942 bylo zadrženo tisíce osob; probíhaly razie i popravy; v červnu 1942
došlo k vypálení Lidic; matky byly poslány do koncentračních táborů a muži byli
povražděni.
V učebnicích se naopak nevyskytovaly informace, které byly uvedeny na konci filmu
formou titulků: osud Lidic byl během války jediným oficiálně přiznaným aktem genocidy
ze strany Německa; v Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, v koncentračním táboře zemřelo
53 žen, 82 dětí bylo zplynováno, po válce se jich vrátilo pouze 17; po celém světě vyvolalo
vypálení Lidic obrovskou vlnu solidarity, členy washingtonského lidického výboru byli
mimo jiné Albert Einstein, Charlie Chaplin, Thomas Mann. Učebnice také nepotvrdily zákaz
poslechu rádia či omezení vycházení ve večerních hodinách. Pouze některé učebnice pak
zmiňovaly platnost stanného práva.
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7. 3 Analýza dle Rosenstonea
Lidice nabízí invence především ve zpodobnění mezilidských vztahů. Přestože na příklad
historik Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu v Praze tvrdí, že hlavní postavy
existovaly a zápletky nejsou vymyšlené,252 vzhledem k tomu, že se jedná o „obyčejné“ lidi,
není tato historie verifikovatelná z tolika zdrojů jako ku příkladu útok na prominentního
nacistu Heydricha, který zastupoval významnou funkci. Dá se tedy očekávat, že přestože
několik hlavních postav Lidic bylo bezesporu inspirováno skutečnými osobami i příběhy,
jejich chování, pohnutky i dialogy představují hlavní prostor pro invence analyzovaného
filmu.
Kompresi lze spatřit v zobrazení atentátu na Heydricha. Přestože se jedná o důležitý moment
v celém příběhu Lidic, protože představoval zásadní okamžik, jenž vedl k pomstě a tím
i později k vyhlazení vesnice, je ve snímku atentát vyobrazen velmi krátce – scéna trvala
přibližně minutu a čtvrt. Minimální zpracování významného jednání nejen v historickém
příběhu vypálených Lidic lze vnímat jako další ukazatel toho, že Lidice věnují prostor
především jedincům, konkrétním lidským osudům obyvatel vesnice a okolí.
Jednou z možných alternací je chování postavy nadstrážmistra Vlčka. Ten obdržel pracovní
nabídku od důstojníka SS jako jeden z mála Čechů na základě jeho znalosti německého
jazyka a matky německého původu. Nabídku s nelibostí přijal, protože při odmítnutí by jej
téměř jistě čekala smrt. V průběhu děje je znát, že Vlček s rozhodnutím vnitřně zápasí, ke
konci druhé světové války pocit částečné viny neunáší a páchá sebevraždu. Postava
nadstrážmistra tím může představovat alternaci ke skutečným obyvatelům Lidic, kteří se
dostali do podobné situace. Obdobnou alternaci mohl reprezentovat také jeden z příslušníků
gestapa, který rovněž spáchal sebevraždu.
Několika nepřímými způsoby je v historickém filmu naznačen také nedostatek potravin
běžných občanů v době války. Tato skutečnost je ve filmu metaforicky zobrazena na příklad
ve scéně, kdy Marie věnuje slepici Šímově ženě Anežce (gesto zároveň může symbolizovat
lítost nad poměrem s jejím mužem). Další metaforické zobrazení hladu představuje Karlovo
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líčení vězněnému otci o množství jídla na koncertě Heydricha konajícím se na Pražském
hradě nebo Aniččino věnování potravin Václavovi.

7. 4 Fikční svět Lidic
Filmový příběh Lidice se pohybuje v období od konce třicátých letech přibližně do poloviny
čtyřicátých let dvacátého století, tedy v čase druhé světové války (o ní je především
hovořeno – na příklad v místní hospodě nebo ve vězení, kde se nachází Šíma). Již výše bylo
zmíněno, že snímek Lidice se zaměřuje především na osudy jedince než celé společnosti.
Rozeznat fikci od historicky doložené minulosti je tak mnohem komplikovanější než na
příklad u daných faktografických záznamů týkajících se celé společnosti.
Za jednoznačné historicky fikční postavy lze v Lidicích označit Reinharda Heydricha
a Haralda Wiesmanna, a dále Stříbrného a rodinu Horákových, kterým je však věnován
zanedbatelný prostor. Další a hlavní postavy příběhů jsou pak entity, které sice mají skutečně
existující předobraz v minulosti, ale lze předpokládat, že jejich osudy i charakteristické rysy
byly modifikovány stejně jako jejich jména. Takovým příkladem může být František Šíma,
jehož předlohou byla osobnost Františka Saidla. Zatímco s historickými dokumenty souhlasí
informace, že šel do vězení a vrátil se až po vypálení Lidic, interpretace důvodu, proč se stal
Šíma vězněm se rozchází. Snímek Lidice zobrazuje zabití vlastního syna jako nehodu,
František Saidl dle soudních záznamů ale prohlásil následující: „Během hádky mě syn
Eduard udeřil holí přes hlavu, takže se hůl o moji hlavu rozbila. Já jsem v úmyslu, abych ho
zastrašil a zabránil dalšímu útoku, rozevřel nůž... a vyzval jsem ho slovy, tak tedy pojď.
Eduard se znovu po mně rozmáchl holí, uhodil mě přes hlavu, já jsem jej v rozčilení bodl do
prsou.“253 Jedná se tak o záměrnou invenci, jejímž smyslem může být na příklad divákovo
kladnější přijetí postavy.
Fikční svět snímku Lidice se skládá z několika individuálních příběhů a dějových míst.
V příběhu není jedna hlavní postava. Mohl by jí snad být Šíma, který celý příběh zastřešuje,
ale stejný prostor tam má mnohem více postav. Jelikož Šíma většinu času tráví ve vězení,
divák se dozvídá množství informací o dění v Lidicích právě zprostředkovaně z návštěv
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a rozhovorů ve věznici. Zatímco Šíma pobývá v cele, ve vesnici se odehrává milostný
příběh, jenž představuje klíčový okamžik celé tragédie. Mimomanželskou zápletku
s Aničkou se Václav rozhodne ukončit dopisem, ve kterém lživě uvádí, že se zapojil do
odboje. Dopis se však dostává do rukou gestapa a poslouží jako záminka k vypálení Lidic
coby pomstě za smrt Heydricha. Přestože tato dějová linka může působit právě jako autorská
licence, zakládá se částečně na verifikované historické události.254 Tato scéna tak
představuje ideální příklad toho, že pro běžného diváka je nesnadné rozeznat čistou fabulaci
a inspiraci od vědecky potvrzené historiografie, pokud k historickému filmu přistupuje jako
k alternativnímu zdroji o minulosti, a nikoliv jako k fikčnímu světu, který s aktuálním
světem není nijak vázán.
Dle výše uvedeného je zřejmé, že tvůrci snímku zvolili zobrazení národní tragédie formou
příběhů jednotlivců. Jedná se o způsob reprezentace minulosti zcela odlišný od prezentace
minulosti v dějepisných učebnicích, ve kterých je o Lidicích referováno bez emocí a věcně.
Snímek na diváka naopak působí množstvím emotivních prvků: triumfem (vražda Reinharda
Heydricha), úzkostí (Vlčkovo přijetí nabídky důstojníkem SS), radostí (konec války),
zoufalstvím (Šíma nenachází Lidice), dobrodružstvím či romancí (příběh Aničky
a Václava), utrpením (převoz do koncentračních táborů) i hrdinstvím (Šíma se chce vydat
pěšky do Prahy na pomoc u konce války). Film vykazuje známky inspirace v událostech
institucionálně ověřených, pracuje s entitami fiktivními stejně jako entitami historicky
fikčními, zároveň ovšem používá jednotlivé postavy jako prostředek ke vzbuzení emocí,
kterého lze dosáhnout snadněji prostřednictvím tragédie jedince než celé společnosti.
Struktura filmu je logicky vystavěna a celý snímek představuje možnou a uvěřitelnou
alternativu ke skutečnému průběhu vypálení Lidic i filmový komentář, jak mohla tragédie
bolestivě poznamenat jednotlivé osoby.
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8. Série Hořící keř
Třídílná série Hořící keř vznikla dle scénáře Štěpána Hulíka, historické drama režírovala
Agnieszka Holland.255 V tuzemských kinech se začala zkrácená verze minisérie promítat 12.
září 2013.256 První část seriálové trilogie se však v premiéře na filmovém kanálu HBO
objevila již 27. ledna téhož roku.257 Zkoumaná televizní verze má celkovou stopáž 234
minut.258
Ve filmu účinkuje v hlavní roli Tatiana Pauhofová, v dalších rolích se představili Jaroslava
Pokorná, Petr Strach, Jan Budař, Ivan Trojan, Martin Huba, Igor Bareš, Vojtěch Kotek,
Adrian Jastraban, Patrik Děrgel, Emma Smetana, Jenovéfa Boková, Taťjána Medvecká
a další.259
Filmová verze Hořícího keře obdržela celkem jedenáct cen Český lev.260 Film zvítězil
v kategoriích Nejlepší film i Nejlepší režie, za herecký výkon ve vedlejší roli získala cenu
Jaroslava Pokorná. Dále snímek obdržel cenu za: nejlepší scénář, kameru, střih, zvuk, hudbu,
filmovou scénografii, kostýmy a masky.261

8. 1 Zkoumaný historický kontext
Pro srovnání dat získaných z televizní série s dějepisnými učebnicemi se stala předmětem
především historie Československa na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého
století. Zejména se jednalo o kontext k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa
a k době následující – tedy k dlouhodobé přítomnosti ruských vojsk v Československu,
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cenzuře a celkové změně nálad ve společnosti po mírném uvolnění v roce 1968.
Stěžejní byla také osobnost studenta Jana Palacha a s ní související sebeupálení a další
události – sebevražda dalších osob či protesty. Zahrnuto bylo také období politických změn
v Československu v roce 1989, které následně vedlo k pádu totalitního režimu.

8. 2 Srovnání s dějepisnými učebnicemi
S dějepisnými učebnicemi bylo srovnáváno celkem 19 informací, jež byly zhodnoceny jako
konstitutivní k uvedeným dějepisným událostem. Jednalo se především o vstup sovětských
vojsk na základě Varšavské smlouvy na území Československa a následný počátek období
označovaného jako normalizace; o okolnosti upálení Jana Palacha či o revoluční období před
pádem komunismu v Československu a další.
Všechny učebnice tyto dějinné události Československa v různém rozsahu zmiňovaly.
Z počtu všech 19 informací extrahovaných z filmového děje se jich 14 nacházelo rovněž
v učebnicích. Téměř všechny, 13, byly nalezeny v učebnici Dějepis pro gymnázia a střední
školy 4262, dále 12 v publikaci Dějepis pro střední odborné školy263 a konečně 10 v učebnici
Dějepis pro střední odborné školy – české a světové dějiny264.
Shodně interpretovaných faktů se podařilo v učebnicích najít přibližně sedmdesát procent.
Na příklad se jednalo o tato data: 21. srpna 1968 zahájila vojska Varšavské smlouvy v čele
se Sovětským svazem okupaci Československa; sovětská vojska přijela rozdrtit
demokratizační proces, který se v zemi rozběhl na jaře téhož roku; 16. ledna 1969 se zapálil
Jan Palach u Národního muzea na Václavském náměstí; Jan Palach se zapálil na protest proti
okupaci; probíhala cenzura; ve vedení byla komunistická strana, vzpomínkové akce
k dvacátému výročí činu Jana Palacha v průběhu roku 1989 přerostly v největší demonstrace
proti komunistickému režimu v Československu od konce šedesátých let; totalitní systém se
v Československu zhroutil listopadu roku 1989.
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Celkem 5 informací nebylo v učebnicích nalezeno, jednalo se o následovné: Palach v dopise
napsal, že protestujících odhodlaných k takovému činu je celá skupina. Pokud nesplní jeho
požadavky do pěti dní, lid nevystoupí a nebude stávka, upálí se další lidé; komunisté
vyzývají, aby se lid neshromažďoval a neúčastnil se akcí, které by mohly vést k eskalaci
politické situace; komunisté popírali Palachovy důvody, matka Palacha za lži žalovala
politika Viléma Nového; Janu Palachovi byl roku 1991 in memoriam propůjčen Řád Tomáše
G. Masaryka za mimořádné zásluhy o demokracii a lidská práva.

8. 3 Analýza dle Rosenstonea
Za nejzřetelnější invenci Hořícího keře může být považováno zjednodušení soudního
procesu, kterému je věnován prostor především ve druhé a ve třetí epizodě a představuje
ústřední téma celé trilogie. Před soud je předvolán komunistický poslanec Vilém Nový za
lživé prohlášení o tom, že se Jan Palach chtěl polít kapalinou vyvolávají takzvaný studený
oheň, ale někdo mu místo něj podstrčil benzín. V trilogii jej žaluje za urážku na cti pouze
matka Palacha, Libuše Palachová, ve skutečnosti se ovšem k žalobě přidalo dalších pět
známých osobností. Připojili se spisovatel Pavel Kohout, olympijský vítěz Emil Zátopek,
mezinárodní šachový velmistr Luděk Pachman, publicista Vladimír Škutina a studentský
vůdce Lubomír Holeček,265 snímek je však nevyobrazuje.
Jako komprese může být vnímána dějová linka mezi studentkou Hanou Čížkovou a majorem
Jirešem. Divák se při jejich rozhovorech dozvídá, že Čížková měla dříve problém
s autoritami. Na hranicích byla zadržena při pašování gramofonových desek ze Švédska,
čímž tvůrci zkratkovitým způsobem poukazují na absenci artiklů ze západních zemí, na
možný postih v případě jejich převozu i na obecnou izolaci od vnějšího, především
západního, světa. Kompresí může být také pozdější emigrace majora do Rakouska. Na
hranicích se mu nedaří nastartovat auto, a tak se jej vlastními silami snaží odtlačit. V autě
sedí jeho rodina. Scéna tak zkratkovitě naznačuje vlnu emigrací krátce po okupaci i touhu
některých obyvatel opustit zemi, v níž panuje totalitní režim.
Jednu z možných alternací představuje váhání Dagmar Burešové. Postava Burešové je
entitou historicky fikční, jejímž předobrazem je skutečná advokátka a politička stejného
265
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jména. Ve filmu Burešová i její manžel zvažují, zdali žádost Palachové o zastupování
v žalobě na poslance Nového přijmout. Dle dostupných zdrojů Burešová ve skutečnosti
neváhala,266 stejně jako její manžel.267 Alternace tohoto váhání může zrcadlit dobu, v níž se
děj odehrává. Období takzvané normalizace, kdy odpor proti autoritám nebyl přípustný.
Obdobnou alternací může být také postava Vladimíra Charouze, kolegy a přítele Burešové.
Na začátku příběhu oba projevovali stejné hodnoty a smýšlení, Charouz však postupně
postoje mění a ve strachu o budoucnost své dcery, jež se angažovala na protest proti režimu,
napomáhá StB.
Nálada v Československu po sovětské okupaci je reprezentována také několikrát pomocí
metafory. Zatímco nedlouho po Palachově smrti je jeho matce ve filmu znázorněna lítost
a soustrast společnosti scénou, ve které k jejímu domu jde tichý průvod se zapálenými
svíčkami, s časovým odstupem a sílícími režimními pravidly se situace mění. To může
zobrazovat scéna, ve které jede Palachová v tramvaji a místo soucitných pohledů se jí
dostává vyhýbání a nesouhlasné pokyvování. Postupnou změnu situace poté dokládají
scény, ve kterých Burešová říká, že jsou „za normální“ nyní považované situace, které před
půlrokem byly nemyslitelné.

8. 4 Fikční svět Hořícího keře
Hořící keř nabízí divákům fikční svět Československa na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let. Příběh začíná zoufalým činem mladého muže. Na protest proti vstupu
ruských vojsk na území Československa se upaluje student Jan Palach. První díl popisuje
především několik následujících dní po tomto činu. Vystavění příběhu se blíží žánru thriller,
kdy v divákovi obraz vyvolává silné emoce i napětí (hořící student Palach na Václavském
náměstí, zjištění rodiny o tomto činu, vyšetřování policie), což nemusí nutně znamenat
hyperbolizaci, protože samotný předobraz historie silnou emoci nabízí. Středobodem dalších
dvou dílů se stává boj Libuše Palachové a Dagmar Burešové proti Novému za očištění jména
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Jana Palacha, který vyúsťuje v závěrečném díle orientovaném na samotný proces.
Podobně jako u předchozích dvou snímků se rovněž v trilogii objevují entity dvojdomé268 –
fiktivní i fikčně historické. Mezi postavy, které mají zřetelně předobraz ve skutečných
osobách jsou Jan Palach a jeho rodina, manželé Burešovi nebo ku příkladu poslanec Vilém
Nový. Další entity představuji obecné osoby, kterými tvůrci dotváří logický fikční svět
(lékaři, studenti, občané, chodci, …), kompiláty vícero osob (studentský vůdce Ondřej
Trávníček) nebo postavy, které metaforicky znázorňují dopad normalizace na jedince
(Vladimír Charouz).
Je zřejmé, že invence se tvůrci filmu dopustili také na charakterech a uvažování jednotlivých
postav, tak aby podtrhli rysy dané doby, která se plíživými kroky vracela k totalitnímu
režimu. To může znázorňovat na příklad zařazení váhání nad přijetím případu žaloby na
poslance Nového manžely Burešovými. Přestože snímek divákovi dává jistou představu
o jejich názorech, váháním a zvažováním veškerých důsledků je ještě víc „polidšťuje“. Jaký
vliv měla totalitní doba na jednotlivé lidské osudy dále zobrazuje ku příkladu šikana
Palachové ze strany neznámých pachatelů, ale rovněž šikana Bureše a jeho následný odchod
z práce. Právě tyto, ne příliš výrazné dějové linie, ale zároveň potencionálně vyvolávající
u diváka pocit úzkosti, tvoří celý film a zvyšují u příjemců pocit autentičnosti jednání
jednotlivých postav i jejich samotné existence a dotváří tím celkový obraz o dané době.
Kromě logického vystavění děje i odůvodnitelných změn v jednání některých postav,
uvěřitelnost příběhu podporuje dobový způsob oblékání, interiéry, dopravní prostředky nebo
tehdejší tisk (existující Mladá fronta). Na realističnosti a v tomto případě i autentičnosti
Hořícího keře se podílí také původní záběry z období, ve kterém se děj odehrává. Ty jsou
ve snímku vyobrazeny během demonstrace a chod série nikterak nenarušují. Nakolik může
být fikční obraz přesvědčivý pak dokazují také záběry hořícího Palacha z Václavského
náměstí před Národním muzeem. Jelikož se za padesát let od události místo významně
proměnilo a tvůrci vyžadovali dobové zobrazení místa, je scéna natáčena v jiných
exteriérech s kulisami Národního muzea, 269 přesto běžný divák může jen stěží rozeznat, že
událost nebyla natáčena právě tam. Uvěřitelnost scény doplňují další drobné detaily (pohyb
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dělníků v pozadí, odjezd nákladního automobilu v dáli).
Na rozdíl od učebnic dějepisu fikční svět Hořícího keře nepředkládá divákovi jednu verzi
výkladu. Palacha zobrazuje jako národního hrdinu, ale stejně tak jej jiné postavy filmu vidí
jako pomatence a blázna (to ostatně dokazuje i historický soudní proces s poslancem
Novým). Všechny tři díly jsou logicky vystavěné, leč každý trochu jinak, a nabízí uvěřitelný
a možný výklad k oficiální historiografii. Na osudech a jednáních jedinců Hořící keř
znázorňuje nelehkost žití v dané době, především v kontextu etických dilemat. Vnitřní boj
těchto osob znázorňují tvůrci pomocí obrazů stejně jako pomocí dialogů, což na příklad
dějepisné učebnice zcela pomíjejí.
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9. Zhodnocení analýzy
Kvalitativní analýzou tří českých historických snímků se povedlo potvrdit dvě základní
hypotézy, a sice ty, že současný český historický film se v klíčových historických událostech
shoduje s poznatky historické vědy, a že zároveň užívá fabulativní prvky, které doplňují
vědecky potvrzenou historii.
Konstitutivní historické informace, které byly ve snímcích zaznamenány, vykázaly
významnou shodu s informacemi, které se nacházely v učebnicích dějepisu, čímž potvrdily
hypotézu první. Největší shoda byla shledána u filmu Masaryk, dále u filmu Lidice
a konečně u série Hořící keř. Tato komparace však neposkytla informaci o tom, do jaké míry
se film shoduje s institucionálně ověřenou historií, nýbrž potvrdila, že coby historické filmy
s těmito informacemi pracují, a to věcně, protože základní interpretace se shodovaly.
Přestože poměrově nebyla shoda u všech děl stejná, jednalo se o rozdíl v jednotkách procent.
Analýza potvrdila i druhou hypotézu, a sice že historický film rovněž využívá prvků
fabulativních. Ty byly odhaleny nejen během rešerše informací o jednotlivých filmech, ale
také zásluhou komparace a Rosenstoneovy a Doleželovy teorie. Vybrané invence byly
zkoumány a v analýze popsány. V průběhu analýzy nebyla shledána žádná z invencí jako
nesprávná, tedy že by přílišně narušovala základní, obecně známé, informace. Naopak
mnohé z invencí významný historický děj podpořily. Příkladem mohou být dialogy či vnitřní
boje jednotlivých postav v reakci na dějinné momenty. Míra těchto uměleckých licencí se
určuje velmi komplikovaně. Analyzované snímky ovšem ve všech třech případech vykázaly
využití historických událostí jako stěžejního podkladu pro vypracování příběhu. Snad
nejvolnější vyprávění zvolili tvůrci Masaryka, který sice byl v politickém konání před
podpisem mnichovské dohody velmi akurátní ve srovnání s oficiální historiografií, ale tato
dějová linie spíše fungovala jako vysvětlení chování hlavní postavy – Jana Masaryka, jehož
osobní život byl z podstatné části tvůrčí licencí. Snímek Lidice se o tragickou událost vesnice
opíral celou dobu (i o kontext druhé světové války) a mnohé příběhy byly vystavěny dle
skutečných událostí, přesto hlavní dějové linie tvořily zejména dramatické osobní vztahy
jednotlivců na vesnici, u kterých lze těžko verifikovat jejich autentičnost a je zde tak
předpoklad zásadních invencí. A přestože za pomocí dějepisných učebnic Hořící keř vykázal
procentuálně nejméně shodných informací, analýza vykázala, že právě v této sérií mají
fabulované prvky největší záměr podtrhnout historický kontext. Ústředním motivem celé
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trilogie byl historický soudní proces a soukromé životy jednotlivých postav nebyly středem
pozornosti v takové míře jako v dalších zkoumaných dílech.
Fikční světy historických filmů vykázaly několik shodných prvků, které lze označit za
pravidla. K vystavění příběhů používali jejich tvůrci dějinné informace z podkladů oficiální
historiografie a vyobrazovali obecnou náladu ve společnosti a vnitřní boje jednotlivých
postav na entitách historicky fikčních, tedy s předobrazem ve skutečnosti, ale stejně tak na
entitách fiktivních. Zároveň všechny tyto fikční světy byly logicky vystavěné a uvěřitelné
zásluhou promyšlených invencí, které oficiální historiografii v zásadních momentech
dějinných událostí neodporovaly. V každém ze zkoumaných děl zároveň platila pravidla
existence známá z aktuálního světa, nadpozemský svět se v žádném z fikčních světů
historického filmu nenacházel.
Po důkladné analýze třech děl vztažených k historickým událostem bych si závěrem dovolil
do určité míry s jedním z pohledů Doležela nesouhlasit – a sice s názorem, že alternativní
děj historii nemůže z hlediska kognitivního poznání příjemci nic poskytnout. Naopak se více
přikláním k teorii Rosenstonea, který sice tvrdí, že historický film nikdy nebude možné
akceptovat jako odbornou historickou knihu, přesto jako médium nabízí atraktivní způsoby
reprezentace dějin, které učebnice nebo odborné knihy příjemci poskytnout nemohou.
Analýza potvrdila, že historický film nelze přijímat jako původce oficiální historiografie,
nicméně jako doplňující zdroj může v pochopení historie v mnoha ohledech pomoci (např.
k porozumění vnímání dobových okolností „obyčejnými“ lidmi). Příkladem takového
využití může být i výuka na středních školách. Z rozboru vyplynulo, že jednotlivé kapitoly
jsou ve všech třech publikacích popsány velmi podobným, jednotvárným způsobem, kdežto
film nabízí život na obrazovce, emoce a zcela jiný prožitek, který může zajímavým
a poutavým způsobem fikční historický svět učebnic doplnit.
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Závěr
Předložená práce, skládající se z části teoretické a empirické, se zabývala mediálním
obrazem tří tuzemských historických snímků či sérií, jež byly uvedeny po roce 2010.
Primárním cílem práce bylo zjistit jak, případně i do jaké míry, pracují tato díla s realitou,
tedy s tím, co si o minulosti myslí historická věda. K dosažení tohoto cíle jsem vycházel ze
dvou hypotéz. Z hlavní, jež tvrdí, že „současný český historický film se v klíčových
historických událostech shoduje s poznatky historické vědy“ a z doplňující ve znění:
„soudobý český historický film užívá fabulativní prvky, které doplňují vědecky potvrzenou
historii“.
Problematiku prezentace historie ve fiktivních filmech jsem zkoumal z důvodu toho, že
mediální prostředky jsou považovány za významné nositele reality tvořené médií
a představují stěžejní zdroj informací o nás i okolním světě. Zároveň jsou také chápány jako
nástroje, které mají schopnost ovlivňovat a vytvářet náš pohled na svět kolem nás. Ikonická
forma historických událostí navíc představuje v naší době dominantní způsob předávání
informací a zcela jistě tak ovlivňuje naše představy o minulosti.
Prvotní problém, na který jsem během výzkumu narazil, je neexistence jednotné definice
historického filmu. Zatímco někteří autoři jej za žánr nepovažují (např. historici Ivan Klimeš
a Jiří Rak), jiní ano (filmový teoretik a historik Robert A. Rosenstone). Pro tuto práci jsem
si historické filmy definoval jako ty, které primárně zobrazují již uplynulé události, postavy
s předobrazem ve skutečné historii, nebo se přímo odehrávají v minulosti, která dle poznatků
historické vědy proběhla. Analýza důvod nejasně vymezených hranic těchto děl potvrdila –
všechny snímky uvedenou formulaci sice naplnily, zároveň ale každý z nich vykazoval
prvky dalších žánrů u Masaryka a Hořícího keře to byly elementy životopisného dramatu,
respektive thrilleru, u Lidic se jednalo o prvky válečného filmu. Právě vágní uchopení
historického filmu dle některých autorů způsobuje skutečnost, že nevíme, jak tato díla
„číst“. Teoretické východisko pro pochopení historického filmu pro tuto práci
představovaly myšlenky Američana Roberta A. Rosenstonea. Filmový teoretik se dnes řadí
k největším zastáncům historického filmu coby praktického významu pro práci historiků,
a to ne pouze ve významu historického artefaktu, ale také jako relevantního zobrazení
minulosti.
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Analytická část předložené práce se skládá ze tří stěžejních momentů. První představoval
vyhledání a srovnání konstitutivních informací k historické události, jež ve filmech
Masaryk, Lidice a v trilogii Hořící keř zazněly se zdroji institucionálně uznané verze
výkladu minulosti. Těmi byly zvoleny učebnice dějepisu pro střední školy, u nichž je
předpokládáno, že uvádí informace, které si jedinci osvojí jako všeobecnou znalost.
Z výsledků bylo patrné, že všechna tři díla vycházela z poznatků vědecky potvrzené historie
a první hypotéza tak byla potvrzena. Filmy Masaryk, Lidice i Hořící keř pracovaly s přesnou
datací jednotlivých událostí, s historickými postavami, které mají předobraz ve skutečnosti,
a do jisté míry také s celospolečenským obrazem. Počet shodně interpretovaných informací
ve filmu a v dějepisných učebnicích byl u všech snímků velmi podobný. Komparace rovněž
pomohla potvrdit některé umělecké licence, tedy fabulativní prvky příběhu, které se v dílech
vyskytovaly. Na ty bylo následně nahlíženo optikou filmových invencí historika
Rosenstonea, ale také teorií fikčních světů lingvisty Doležela, jenž je na rozdíl od
amerického teoretika k fabulacím v dílech s historickou tematikou skeptický. Tato šetření
napomohla k lepšímu pochopení jednotlivých uměleckých vynalézavostí i stanovení, zdali
jsou vybrané snímky pro diváky realistické a uvěřitelné, přičemž bylo zhodnoceno, že žádné
z děl dané zvyklosti neporušilo. Poslední část analýzy zároveň potvrdila druhou hypotézu
a sice, že fabulativní prvky doplňují část shodnou s historiografií.
Kvalitativní analýza ukázala, že část příběhů zkoumaných historických snímků se
neinspirovala oficiální historiografií, ale zcela uměleckou imaginací. Přičemž do jaké míry
jsou stěžejní právě historické informace není zcela snadné určit. V případě této analýzy lze
ovšem konstatovat, že všechna zkoumaná díla z významné části přebírala události z oficiální
historiografie.
Jelikož se jedná v tuzemsku o poměrně neprobádanou oblast, nabízí se množství variant, jak
tuto práci rozšířit. Jednou z eventualit může být hlubší analýza historické akurátnosti
předložených snímků za pomocí většího množství odborných publikací, rozhovorů
s historiky a dalšími vědci. Nabízí se také výzkum zjišťující, proč filmoví a televizní tvůrci
sklouzávají k fabulacím. Rozhovory s filmaři by jistě tuto práci pomohly v mnohém rozšířit
a posunout. V neposlední řadě je zde také prostor zjišťovat, čím vším mohou fabulativní
prvky v historických filmech přispět k tradičnímu výkladu historie.
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Summary
The main aim of the presented The relation between Media Depiction and Historical Truth
on the example of Historical Motion Picture and Television Series master's thesis was to find
out how, or to what extent, contemporary Czech historical movies work with reality, or more
precisely with what historical science thinks of the past. The subjects of analysis were
movies Masaryk, Lidice and the TV series Hořící keř. The qualitative analysis consisted of
three main parts. In the first part, the individual films were compared with an institutionally
recognized version of the interpretation of the past - specifically with high school textbooks,
which represented the consensus of historians on the historical events. In the following part,
the film inventions according to the theory of Rosenstone were analyzed and finally, all films
were examined by the optics of fictional worlds according to the linguist Lubomír Doležel.
Thanks to these procedures, the analysis has been able to confirm both hypotheses - that
examined historical films are partly based on historiography and also use fabrications. It is
difficult to determine to what extent historical information is crucial, however, in the case of
the performed analysis, it can be stated that all the examined films took over the events from
official historiography to a significant extent.
The practical part of the thesis preceded the theoretical, which explains the importance of
examining media outputs of historical events. It also mentions several important terms such
as historical film itself, media representation or collective and media memory. It also briefly
presents the history of Czech historical film.
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