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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Bc. Lenka Klímová si za téma své diplomové práce zvolila obraz Šumavy v hraném filmu a 

navázala tak na svoji bakalářskou práci o šumavské osadě Bučina, kterou jsem v září 2015 oponoval a 

která již byla publikována. Autorka se tak pokusila zmapovat další z dosud bílých míst historie 

Šumavy a jsem přesvědčen, že se jí to podařilo. 

Autorka se tentokrát zaměřila na Šumavu nikoliv z pohledu lidí, kteří ji obývají, ale lidí, kteří 

ji umělecky zobrazují, a to prostřednictvím stříbrného plátna. Po nezbytném úvodu o Šumavě 

následuje kapitola o vztahu kinematografie a propagandy, která mohla být podle mého názoru 

poněkud propracovanější (autorka kupříkladu nevyužívá již klasickou knihu Richarda Taylora 

Filmová propaganda, ačkoliv nedávno vyšla v českém překladu). Poté se již autorka věnuje 

jednotlivým filmům v různých obdobích, které byly natáčeny na Šumavě. Rozlišuje při tom, zda je 

dotyčný snímek situován na Šumavu či zda slouží toto pohoří pouze jako kulisa. Zmiňuje i první český 

zvukový film Ze světa lesních samot, který se odehrává v okolí šumavské hájenky Březník, jelikož je 

adaptací stejnojmenného románu Karla Klostermanna, ale na Šumavě paradoxně natáčen nebyl. 

Přístup Bc. Lenky Klímové ke zvolené tematice je především popisný – dozvíme se, kteří 

tvůrci dotyčný film natočili, kteří herci v něm hráli, jak byl tento film přijat filmovou kritikou a 

popřípadě i to, jak se film odlišuje od literární předlohy. Kromě toho se diplomantka pokusila i o 

komparaci získaných poznatků. Podařilo se jí tak zjistit, že Šumava a její obyvatelé byli rozdílně 

zobrazováni v padesátých letech a rozdílně v letech sedmdesátých, byť se jednalo o stejný typ filmů, a 

sice filmy oslavující příslušníky pohraniční stráže. Jsem rád, že se autorka též věnovala nacistickému 

propagandistickému filmu Zlaté město, který byl rovněž natáčen na Šumavě. Škoda jen, že se 

diplomantce nepodařilo zjistit, kde přesně byly některé záběry tohoto protičeského filmu natáčeny. 

Práci Bc. Lenky Klímové považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
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