
Vyjádření školitelky k disertační práci Nicolase Hudace 

Předložená disertační práce Picturing the Nation: The Development of Slovak Ethnic Identity 

Through the Mass-Produced Image je výsledkem dlouhé cesty, která se začala na University of 

Chicago před mnoha lety.  Tato cesta měla řadu zákrutů.   

Ráda bych je při této příležitosti je krátce rekapitulovala. Zájem Nicolase Hudace o slovenský 

film a slovenskou kulturu, který je částečně dán jeho rodinnými kořeny, jej dovedl nejprve na 

slavistiku University of Chicago  a posléze, když bylo jasné, že pro rozvoj studia by bylo 

pragmatičtější a výhodnější se přiblížit objektu svého zájmu i geograficky, se Nick přesunul  do 

Prahy, na katedru filmových studií.  Myslím, že jej tehdy vedla představa, že v Praze bude nejen 

snazší se zabývat středoevropským filmem, ale také to, že se mu zde může dostat specifického 

teoretického školení. Na University of Chicago se seznámil během jejího půlročního pobytu s dr. 

Petrou Hanákovou, která se pak ujala role školitelky v Praze. Práce Nicka Hudace si dala za cíl 

zachytit ve specifickém úhlu pohledu historii vizuálního konstituování slovenské identity na 

pozadí dění v slovenské komunitě v USA. Tento úhel pohledu se měl propojit s druhou linií 

imaginování identity v domácím prostředí tedy nejprve uvnitř Rakouska-Uherska, posléze v 

Československé republice, během Slovenského štátu a pak znovu Československé republice. 

Práce chtěla obsáhnout rozsáhlé časové pole a turbulentní vývoj s několika politickými obraty, 

které pochopitelně konstruování identity ovlivňují. Ale jelikož se práce soustředila na stopování 

linie vizuální, stopování působení různých typů masově rozšiřovaných obrazů, bylo možno se 

nebát takovéto časové ploch a soustředit na jedno zvláštní hledisko. 

Práce vychází ze archivů a tištěných zdrojů krajanských Slováků a archivů, tisků a filmů slovenské 

domácí provenience. Základní zdrojovou práci doplňují teoretické rozvahy o imaginované 

identitě opřené o vizuální podněty, hlavně film. Teoretické poststrukturální školení, které Nicka 

Hudáče posunoval v jeho práci zaštiťovala dr. Petra Hanáková.  Nick Hudac se během studia na 

Katedře filmových studií stal součástí doktorandské komunity, která se setkávala i mimo školu. 

Součástí těchto setkávání byly jak teoretické a filmové debaty, tak sdílení pražského života.  

V rámci těchto setkávání se také prohlubovaly svazky s Ústavem české literatury a 

komparatistiky. Petra Hanáková posléze svůj úvazek na FF UK ukončila a odešla z akademického 

prostředí. Bylo třeba najít jiného školitele. Z hlediska našich společných setkávání a debat, kde 

se ukazovalo mnohé sdílené, se zdálo možné, že bych školitelkou mohla být já. Že by se mi 

mohlo podařit dovést práci k úspěšnému zakončení. Nebyla to v žádném případě oběť, spíše 

takový nový, úkol, který mne zajímal, stejně jako mne zajímal sám Nick osobně. 

 

Školitelkou jsem se stala v době, kdy byl základ disertační práce byl položen.  Práce byla již plně 

koncipována, mnohé bylo dokončeno. Metodologicky jsme pokračovali možná s 

poněkud větším důrazem na fenomenologické a historické aspekty tématu. Nick Hudac mezitím 

vrostl do   českého prostředí a stal svým způsobem nepostradatelným učitelem českého a 

slovenského filmu v anglickém jazyce pro řadu výukových programů. Tyto aktivity doplňovaly 

výjezdy na konference hlavně do Spojených států. Času zbylo velmi málo, dokončování práce 

se často muselo vejít mezi starosti o studenty a starosti o povolení k pobytu. V závěrečných 



letech bylo mým nejdůležitější úkolem podporovat tak, aby byla práce dokončena. Výsledek 

není jistě zcela optimální, ale myslím že ej pozoruhodný. První kapitoly jsou velmi cenné a 

obsahují mnoho impulzů. Osobně jsme se velmi těšila na analýzy vizuální konstrukce identity 

během druhé světové války hlavně z pohledu amerických Slováků. Jim nakonec není věnována 

příliš velká pozornost. 

Podle mého názoru práce mohla být ukončena před rokem 1948, ale dobře rozumím, proč se 

Nick Hudac věnoval  pozornost svému problému i po roce 1948. Práce podle mne může upřesnit 

vznikání a stabilizaci imaginované romantizující identity Slovenska, která má stále své zastánce, 

která byla také paradoxně zásadní pro vlastní svébytnou modernizaci slovenské kultury a 

k tomu ji napomáhaly moderní technologie.  

V průběhu svého studia se Nikolas Hudac nezpřetrhal vazby na americké slavistické prostředí, 

což mu poskytlo možnost publikovat a také se stále vracet. Bez této vazby by práce také nebyla 

možná a jsme velmi ráda, že se podařilo rovnováhu mezi novým a starým domovem udržet. Což 

se myslím, ne vždy podařilo aktérům jeho disertace.   

Text doktorské práce je svědectvím o odvaze a o skutečném zájmu o náš region, o jeho film a 

kulturu. 

Mám radost, že je práce dokončena, je dobrým stupněm k další pedagogické práci Nicka 

Hudace, k níž má skvělé předpoklady. A jsem ráda, že jsem mohla napomoci nejen k dokončení 

práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku prospěl. 


