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Oponentský posudek bakalářské práce Anity Vykydalové: Možnosti a omezení filmové 

adaptace surrealistického textu. Valerie a týden divů a Effenbergerovy pseudoscénáře 

 

Autorka si zvolila velmi pěkné, slibné téma, a jak svědčí již název, také poměrně složité. Jde 

v něm jak o filmovou adaptaci literárního textu (Nezval), tak o úvahu o možnostech takové 

adaptace (Effenberger), a to celé na pozadí surrealismu a jeho vztahu k filmu a jeho 

možnostem. 

Práci hodnotím jako promyšlenou, inteligentně a věcně napsanou, bez zbytečných 

spekulací a nadinterpretací. Po formální stránce bych vytkl větší množství překlepů, na které 

by měl upozornit textový editor a občas nepřesné formulace (film „vyšel“). Ocenit je třeba 

metodické aspekty práce: autorka je schopna pracovat s několika teoretickými přístupy, 

dokázala do jisté míry přiblížit otázku surrealismu, jeho historický i strukturní vztah k filmu, 

teorii (filmové) adaptace, a nakonec také předvedla slušnou interpretaci. Pokud jde o 

odbornou literaturu, jistě by šlo ve všech oddílech doplnit, pro rámec bakalářské práce je 

použitá literatura víceméně dostatečná, snad s jistou výjimkou surrealismu, kde by bylo na 

místě zmínit alespoň Carrougesovu knihu André Breton a základy surrealismu, a monografii 

Anji Tippnerové věnovanou českému surrealismu Permanentní avantgarda? Surrealismus v 

Praze, u obou by našla podstatné pasáže ke své práci. Možná by také bylo vhodné odkázat k 

Freudovu Výkladu snů, klíčovému z několika ohledů, v němž se také objevují pojmy zhuštění 

a přesun, v textu bez odkazu zmíněné; stručně pojem tísnivého (jak je překládáno Freudovo 

das Unheimliche) by také na pozadí Freudovy stejnojmenné studie mohl poskytnout větší 

oporu pro čtení Nezvalovy Valerie. 

Tu a tam také nacházím místa, kde chybí odkaz k odborné literatuře, ačkoli autorka 

formuluje tezi, která takový odkaz vyžaduje, nebo přímo k literatuře poukazuje (např. s. 14 ke 

skupině Ra, s. 42 k Effenbergerovým scénářům). Občas se také objeví sporné tvrzení, které by 

právě proto bylo třeba doložit (Effenberger nebyl za normalizace osamělý, skupina kolem něj 

v jiné podobě pokračovala; dnes už nelze hovořit o tom, že by Effenberger nebyl publikován, 

když vycházejí jeho spisy, byť v rozvážném tempu). 

Práce obsahuje řadu dobře napsaných a promyšlených pasáží, zejména stojí za ocenění 

přesné rozbory textů a filmu a výstižná interpretace filmové adaptace Nezvala. Dovolím si tu 

poukázat na tři problémy. První poznámka se týká spojení Valerie a gotického románu. 



Rámcově filiace odpovídá, ale už Nezvalova poznámka o romantických „knihách, psaných 

švabachem“ zjevně míří trochu jinam. Přinejmenším jsou tu vlivy a pokračování gotického 

románu, romantismus a lidové čtení 19. století, ale v náznacích také například Carrollova 

Alenka. Filmová adaptace dokonce v úvodních titulcích užívá slovo pohádka. 

Podstatnější je druhý problém, práce s pojmem surrealismu. Ani jeden z obou textů 

nelze označit za jednoznačně surrealistický; jsou tu jistě vlivy surrealismu (u Nezvala), 

navazování u Effenbergera, ale v obou případech je vzdálenost od paradigmatických 

surrealistických textů zjevná. S tím souvisí otázka pojmu surrealismu. Autorka o něm něco 

říká, zároveň jej ale předpokládá jako rámec, který funguje od 20. let ve Francii až po českou 

normalizaci. V takovém rozpětí pojem ztrácí funkčnost. Sami pražští „postsurrealisté“ se v 60. 

letech od surrealismu vědomě distancovali, pokud to práce konstatuje, a přesto se označení 

drží, měla by přijít s důkladnějším pojmem surrealismu, který by takovou zátěž unesl. 

Nepokládám to za zásadní chybu, spíše jen za jisté nedomyšlení pomocných pasáží a jejich 

funkce.  

Vlastní interpretace tím není až tolik ovlivněna, ale jasné stanovení typu, by ji mohlo 

dovést o něco dál. Zatímco u Nezvala žánr sám naznačuje a tvoří svého druhu metažánrové 

dílo, u Effenbergera jsou souvislosti složitější. Patrně by byla přínosná paralela s absurdním 

dramatem. Zajímavější se mi ale jeví poukazy k filmu. Autorka správně poukazuje k 

předválečnému českému surrealismu, který měl k filmu blízko. U Effenbergera by šlo hovořit 

přímo o přisvojování filmových prostředků. Tedy nejenže Effenbergerovy texty nejsou určené 

ke zfilmování, nýbrž vtahují filmové prostředky do psaného textu, a v tom smyslu jdou v 

opačném směru než filmová adaptace Valerie. 

Nezvalův a Effenbergerovy texty jsou od sebe svou poetikou poměrně vzdálené, 

nicméně vztažení k filmu je funkční a pro práci by stačilo stručnější poukázání k surrealismu, 

a naopak by prospělo rozvedení v rovině analytičtějších pojmů jako imaginace a vizualita. 

První část práce by z tohoto hlediska mohla vypadat jinak a být stručnější, druhá naopak 

hutnější. 

Shrnu-li, autorka se pustila do náročného tématu, místy se nevyhnula určitým jeho 

úskalím. Vzhledem k jádru práce, nejde ale o podstatné věci, a její přednosti, nápaditost a 

výstižné interpretace převažují. Navrhuji hodnocení výborně/velmi dobře podle průběhu 

obhajoby. 
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