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Cíl práce, její účel a směřování 

Cílem práce je analýza možností a omezení filmové adaptace surrealistického literárního textu. 

Na základě analýzy konkrétních textů a jejich případné adaptace chce autorka popsat faktory, 

které ovlivňují (ne)možnost zfilmovatelnosti surrealistického textu. V práci tak sleduje několik 

směrů – problém adaptace jako takové, specifickou poetiku literárního surrealismu, včetně jeho 

dílčích žánrů, jako např. tzv. pseudoscénář. 

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

Materiálovým východiskem práce jsou tzv. pseudoscénáře Vratislava Effenbergera a 

Nezvalova Valerie a týden divů a její filmová adaptace Jaromila Jireše. Analýzu primárních 

textů autorka zasazuje do širšího literárně-historického a teoretického rámce. Z práce je patrné, 

že prostudovala surrealistické manifesty, dílčí studie i základní literaturu a dokázala z četných 

zdrojů využít relevantní inspirace. Při analýze adaptace a intermediality vychází především z 

Chatmanovy naratologické analýzy literárního a filmového diskursu. 

 

Styl a prezentace 

Práce je rozčleněna na teoretickou a analytickou část. V té teoretické se autorka věnuje historii 

surrealistického hnutí v Československu. Sleduje stěžejní okamžiky surrealistické tvorby od 

založení surrealistické skupiny až po normalizaci. Dále se zabývá vztahem surrealismu a filmu 

a komparuje situaci francouzské, bretonovské skupiny s kontextem českým. V závěru 

teoretické části nastiňuje pak obecné problémy filmové adaptace na základě Lindy Hutcheon, 

Marie Mravcové a diskursivní analýzy Seymoura Chatmana. V analytické části postupuje 

autorka od literárního textu k jeho adaptaci – v případě Nezvala a Jireše, u Effenbergera se 

zaměřuje na filmové aspekty pseudoscénářů, pokouší se tento žánr blíže charakterizovat. 

Kompozice práce je sice přehledná a logicky uspořádaná, ale poněkud nevyvážená. V teoretické 

části značně převažuje obecný literárně-historický kontext českého surrealismu na úkor 

problému adaptace. Pro konzistenci práce by bývalo asi vhodnější i tento výklad směřovat 

k postihnutí vztahu surrealistické tvorby k filmu. Podobně v analytické části – analýza 

Nezvalovy Valerie i její filmové adaptace je mnohem preciznější  a intenzivnější než je tomu u 

scénářů Vratislava Effenbergera. Větší pozornost by si například zasloužil nedávný 

dokumentární film Davida Jařaba věnovaný Effenbergerovi, který autorka spíše jen zmiňuje. I 

přesto je však autorčin výkladový postup srozumitelný a propojení jednotlivých částí funguje 

velmi dobře. 

 

 

 

 



Celkové hodnocení  

Původním Anitiným záměrem bylo „pouze“ komparovat literární a filmovou podobu Valerie a 

týdne divů. Velmi oceňuji, že se jí podařilo tento horizont přesáhnout a zasadit dílčí problém 

do mnohem širších a obecnějších souvislostí. Problém adaptace ji totiž přiměl k tomu, aby si 

položila otázku, na kolik je surrealistický text vůbec zfilmovatelný. Tématem tak není pouze 

transmedialita jako taková, ale specifické (a zdánlivě možná periferní) rysy surrealistické 

poetiky. Z komparace filmové realizace Valerie a nerealizovaných Effenbergerových scénářů 

v podstatě vyplynula nemožnost pomyslného ztotožnění literárního a filmového surrealismu. 

Cenný je také pokus o žánrovou analýzu tzv. pseudoscénáře a osvětlení jeho role v rámci 

surrealistické tvorby. Tím by bylo možné ospravedlnit zdánlivě příliš rozsáhlý literárně-

historický úvod. 

Autorka prokázala, že se orientuje v sekundární literatuře k tématu, dokáže s ní kriticky 

pracovat. Její analýza, především Nezvalovy  a Jirešovy Valerie, je dokladem velmi pozorného 

čtení a přináší četné podněty a inspirace. Práce splňuje i požadavky kladené na formální podobu 

bakalářské práce (několik drobných překlepů a pravopisných nepozorností opomíjím), 

doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnotit podle jejího průběhu jako výbornou nebo 

velmi dobrou. 
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