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---------------------------------------------------------------------------------------------Disertační práce Mgr. Ireny Řehořové nazvaná Film jako médium kulturní paměti: Proměny
reflexe poválečného odsunu Němců v české filmové tvorbě (Praha: UK FF 2016) si klade za cíl
„předložit argumentaci, podle níž film není izolovaným uměleckým dílem, ale je třeba nahlížet
jej jako součást sítě vztahů /…/ alespoň částečně tuto síť rozplést a definovat vztah /…/ mezi
filmovou reprezentací a sociální skutečností, k níž referuje“ (s. 7). K tomu se autorka zavazuje
„popsat metody konstrukce, záměry (i nezamýšlené efekty) a podmínky filmové tvorby, neboť
všechny tyto faktory lze chápat jako cennou výpověď o době, v níž filmy vznikly" (s. 26).
Hlavní cíl takto vymezeného teoretického uvažování se autorka rozhodla „prověřit /…/
prostřednictvím studie zaměřené na filmové zobrazení konkrétní etapy vývoje české
společnosti“ (s. 7), konkrétně událostí spojených s poválečným odsunem německojazyčného
obyvatelstva z obnoveného Československa. Volbu zdůvodňuje autorka tím, že se jedná o
období vytěsňované z kolektivní paměti, „neboť představovalo jednu z temných kapitol naší
minulosti“ a případné snahy o zobrazení „podléhaly mocenské manipulaci“ (s. 7). Hrané filmy
s tematikou odsunu mají tedy v práci postavení případové studie, jež má demonstrovat onu
provázanost filmu do „sítě vztahů“.
Výsledkem je práce, jejíž stať, rámovaná Úvodem a Závěrem a doplněná seznamem použité
literatury, je rozdělena čtyř obsáhlejších kapitol. V jednotlivých kapitolách autorka postupně
probírá film jako společenský jev (kapitola 2, v níž vykládá klíčový koncept
„kinematografického pole“ vztažený ke „kolektivní mentalitě“), dále povahu filmové reality
(kapitola 3) a v návaznosti na ni problematiku obrazové reprezentace společnosti a legitimitu
této reprezentace (kapitola 4). Pak přechází k vysvětlení přístupu k filmu jako k médiu
kulturní paměti (kapitola 5) a celou stať završuje případovou studií, ve které analyzuje čtyři
hrané filmy tematizující poválečný odsun a natočené v různých fázích období 1948-2010
(jedná se o snímky Ves v pohraničí, Nástup, Adelheid a Habermanův mlýn).
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Základní autorčin přístup k tématu je podložen představou, že film je komplexní komunikační
médium, které umožňuje jednak šíření představ, idejí a hodnot k širokému publiku, jednak se
nabízí jako zdroj (autorka říká „nástroj“, s. 14) poznání, resp. sebepoznání společnosti. Velmi
správně přitom klade důraz na to, že jde o (sebe)poznání společnosti, resp. doby, ve které film
vzniká. Toto klíčové východisko (pro autorku zastoupené především Ferrovým přístupem
k historickému filmu a Sorlinovým konstruktivistickým pojetím filmu, k nimž se explicitně
hlásí, viz s. 26) tvoří základní rámec zpracování vlastní analýzy. Výklad teoretických a
metodologických východisek je v zásadě zpracován jako věcně přijatelná explikace, jejímž
nejvýznamnějším rysem je důraz na dobové společenské (ale také technicko-organizační)
okolnosti vzniku filmu. Autorka si zde s využitím opozice „neviditelného“ a „zviditelněného“
(nejprve s. 35, pak kap. 4.3) buduje nástroj pro vlastní případovou studii. Překvapivé je, že
autorka více nevyužívá konceptů sociální konstrukce reality, diskurzu (resp. pravidel
diskurzu), popř. dobové estetické normy, neboť jejich aplikací by snáze a s méně popisnými
detaily z oblasti přípravy a výroby filmu (které působí spíše jako odbočky) postihla sociální a
dobové zakotvení filmového sdělení (ale chápu zdůvodnění v kap. 6.3).
Struktura práce v zásadě odpovídá vytčenému cíli: postupuje deduktivně od obecného ke
zvláštnímu, tedy od kinematografie a charakteristiky kinematografického pole přes výklad o
filmu jako médiu kulturní paměti a k vlastní případové studii. V případě úvah o další práci na
textu a o jeho publikačním využití by bylo účelné redukovat obecné výklady v kapitolách 2-4
a jako výchozí výkladový rámec využít kapitolu 5 Film jako médium kulturní paměti. V této
kapitole teprve dochází k jasnému zarámování tématu, zatímco výklady o povaze filmové
reality (kap. 3) či úhlu pohledu (kap. 4.1) mají, jak jsem již poznamenal, spíše povahu digrese.
Zmíněná kapitola 5 by dovolila rozšíření o vztah filmu a českého historismu, jak s ním
pracuje například Jiří Rak.
Jádro práce logicky představuje vlastní analýza zvolených snímků podle kategorií uvedených
na s. 67. Analýza ukázněně postupuje podle těchto kategorií a je pojata průřezově: u každé
kategorie jsou vždy rozebrány všechny čtyři snímky. Tím si autorka vytvořila prostor pro
detailní uvažování nad jednotlivými filmy a tohoto prostoru podle mého soudu ku prospěchu
věci využila, a to zvláště v podkapitolách 6.4.4 a 6.4.5 (které jsou podle mého soudu
zvolenému tématu nejblíže). Současně se tím ale nasvítily i některé problematické aspekty
práce (např. fakt, že Ves v pohraničí netematizuje odsun, ale osidlování, nebo přílišný důraz
na okolnosti vzniku jednotlivých filmů či opakování popisů dějových sekvencí filmů) a
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autorka sama se nevyhnula nepřiměřeně hodnotícím soudům („Adelheid s odstupem více než
dvaceti let dobovou atmosféru zobrazuje v některých ohledech realističtěji“, s. 98).
Jak vidno z dosavadního tónu mého posouzení, hodnotím práci převážně pozitivně. Nelze ale
přehlédnout, že by ji bylo možné ještě dopracovat, a to jak v rovině koncepční, tak
v detailech. Koncepčním dopracováním mám na mysli především překonání
„ptolemaiovského“ vyčlenění kinematografie z přediva společnosti, ke kterému má autorka
sklony (viz opakující se důraz na film jako „odraz“ dominantních hodnot, postojů ad., např. s.
14, který ústí v představu filmů na podobné téma jako zobrazení týchž událostí: „Odlišnosti ve
způsobu zobrazování jsou dobře patrné zejména při komparaci filmů zobrazujících tytéž
události“, s. 35 – zde se sociálně konstruktivistický přístup zcela potlačuje, přitom v kapitole
5 se k němu znovu vrací a poukazuje na dichotomii „aktivní“ a „pasivní“ funkce filmu, byť
konstruktivistický koncept neakceptuje do důsledků, viz formulace „…mechanismům, jež
původní skutečnost zkreslují, se nelze zcela vyhnout…“, s. 46). Stejně tak by bylo vhodné
domyslet poněkud mechanistickou představu o „vnějším kontextu“ filmové tvorby, který „je
filmaři zvnitřnělý“, s. 16). Detaily myslím například doplnění odkazů u některých tvrzení
(např. pozn. 4 a 5: spolupráce režisérů a kameramanů a vliv kameramanů na Antonioniho
vizuální rukopis, formulace typu „o filmu se často hovoří jako o…“, s. 18, hodnocení
Kracauerova přístupu, viz pozn. 14 a 15, nekontextualizované citace Casettiho v pasáži o
Ferrovi výklad o tabu, s. 36, či informace o HSTD, a to včetně poznámky 41, poučení o
změnách v chování publika, s. 40, tvrzení „v českém prostředí jsou dodnes chápány…“, s. 47,
„Ves v pohraničí je někdy označována za propagační film“, s. 102 ad.) či bedlivější
technickou korekturu (trpí hlavně interpunkce, což jsem nesoustavně označoval přímo
v zapůjčené kopii práce, místy nebyla odstraněna vyšinutí z vazby, viz např. „danému“, s. 32).
Některé formulace by možná zasloužily zpřesnění („Filmová tvorba byla v sociologii
opomíjena především z toho důvodu, že jí byla vymezována role artefaktu, jehož hlavní smysl
spočívá v pobavení diváka“, s. 6, „Vzhledem k masové oblíbenosti filmu, vyplývající
z působivosti filmových obrazů…“, s. 38), s některými lze jen těžko souhlasit (tvrzení o
absenci tématu v normalizační kinematografii, s. 65, narušuje Kachyňova Cukrová bouda
z roku 1985, film Gladiátor lze sotva považovat za dokufikci, viz pozn. 72, s. 66).
Soudím, že Mgr. Irena Řehořová vypracovala a předložila zajímavou práci, která je
hodnotným příspěvkem jak ke studiu sociální, resp. kolektivní paměti, tak sociologie obrazu.
Autorka pracovala s archivními materiály i dobovými mediálními ohlasy a s tématem
3

vyrovnává ukázněně, leč nikoliv odtažitě. Cílů stanovených v práci bylo dosaženo postupem
metodologicky transparentním a poučeným a výsledkem je logicky strukturovaná odborné
práce, která dokládá, že si autorka osvojila principy samostatné vědecké práce. Proto
doporučuji, aby byla předložená práce Mgr. Ireny Řehořové přijata k obhajobě.

V Praze 7. dubna 2016

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
katedra mediálních studií MUP
Institut komunikačních studií a žurnalistiky IKSŽ
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