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Anotace 

Diplomová práce se zabývá výzkumem dokumentárních filmů prezentovaných v České sekci 

v rámci deseti ročníků festivalu Jeden svět a dramaturgií této sekce. První oddíl praktické 

části práce je zaměřen na dramaturgii. Konkrétně si klade za cíl prostřednictvím původních 

rozhovorů s pěti bývalými a stávajícími členy programového oddělení festivalu Jeden svět, 

zmapovat hlavní dramaturgické proměny a nastínit, co nového tyto změny festivalu přinesly. 

Vymezená pozornost je směřována k České sekci a jejím specifikům. Druhý oddíl praktické 

části práce je založen na filmových analýzách snímků uvedených v rámci České sekce 

v letech 2010–2019. Prostřednictvím rozhovorů s dramaturgy a filmových analýz poskytuje 

práce představu o tom, jaké znaky jsou pro filmy reprezentující Českou republiku na 

mezinárodním festivalu dokumentárních filmů signifikantní a co vypovídají o české 

dokumentární scéně. Teoretická část práce poskytuje ukotvení tématu v odborné literatuře. 

 

 

Annotation 

The following thesis offers an insight into a collection of documentary movies, which were 

screened in the category Czech Competition (Česká sekce) presented by the film festival One 

World (Jeden svět), as well as the nomination process behind it. The first section of the Body 

of this Thesis (Practical Part) is focused on the nomination process. In particular its objective 

is to describe principal changes in the nomination process and at the same time outline its future 

developments. This is achieved by means of exclusive interviews with five Program Section 

members in charge of the nomination process (both former and contemporary). Heightened 

attention is being dedicated to the films nominated for the Czech Competition section with 

regards to its specifics. The other part of the thesis body is based on thorough analysis of the 

films selected for the Czech competition between the years 2010–2019. By means of original 

interviews and content analysis the thesis attempts to establish an idea of which features are 

significant for the films representing the Czech Republic at this documentary film festival and 

what conclusions can be drawn from this about the Czech documentary film scene in general. 

The theoretical part of the thesis offers sourcing this approach in expert literature.  
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Úvod 

Obliba dokumentárního filmu (resp. non-fiction filmu) má celosvětově vzestupnou tendenci1 

a nejinak je tomu v České republice, kde se každoročně koná několik mezinárodních festivalů 

a vzniká řada nových snímků české provenience. Téma úrovně a globálního přesahu českého 

dokumentu je v odborné veřejnosti hojně diskutováno (např. absence úspěchu ve světovém 

měřítku, jak na něj upozorňoval bývalý děkan FAMU Zdeněk Holý v rozhovoru pro server 

Aktuálně.cz)2, přičemž se často poukazuje na rozdíly v české a zahraniční tvorbě 

prezentované právě na tuzemských festivalech. Českému dokumentu bývá vytýkáno například 

schematické zpracování či ulpívání na lokálních tématech. Záměrem této práce je tedy 

zmapovat oblast českého dokumentu prostřednictvím filmových analýz a dramaturgie České 

sekce festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na problematiku lidských práv a sociální témata 

a zjistit, 

a) co je pro filmy reprezentující Českou republiku na mezinárodním festivalu 

dokumentárních filmů signifikantní, 

b) co tento výběr vypovídá o českém dokumentu, jehož silnou stránkou byla vždy právě 

sociální témata.3  

V souvislosti se stoupajícím globálním zájmem o dokumentární film, se zvyšuje i potenciál 

non-fiction snímků pozitivně ovlivnit realitu, což platí zejména v případě dokumentů s tzv. 

lidskoprávní tematikou. Podobně jako jiná média totiž některé dokumentární filmy upozorňují 

na problémy současnosti, rozšiřují povědomí o dané problematice, pomáhají formovat názory 

a ve výsledku i postoje, chování a hodnoty lidí, potažmo celé společnosti. V některých 

případech může být dokumentární film hybnou silou a může dopomoci reálné změně nejen na 

                                                 
1 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu. Praha: 

Člověk v tísni, 2012. 84 str. ISBN 978-80-87456-24-8, s. 6. 
2 HOLÝ, Zdeněk. In: FAMU měla povolené šrouby, český film je ustrašený nezajímavý, říká děkan Zdeněk Holý. 

SVOBODA, Martin. Aktuálně.cz. [online]. [cit.2020-07-20] Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/famu-mela-povolene-srouby-a-cesky-film-je-ustraseny-mini-

dek/r~7294ffc4ec3c11e6bfaf0025900fea04/ 
3 ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu. In: STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, 

Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu. Praha: Člověk v tísni, 2012. 84 str. ISBN 978-

80-87456-24-8. s. 75. 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/famu-mela-povolene-srouby-a-cesky-film-je-ustraseny-mini-dek/r~7294ffc4ec3c11e6bfaf0025900fea04/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/famu-mela-povolene-srouby-a-cesky-film-je-ustraseny-mini-dek/r~7294ffc4ec3c11e6bfaf0025900fea04/
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bázi jednotlivce, ale i systému a legislativy.4 Společenský význam a přínos dokumentu jsou 

tedy nabíledni.5  

Dokumentární film má leccos společného například s fotografií a žurnalistickými texty. 

Možnosti těchto médií jsou však do značné míry omezeny. Fotografie, ač umožňuje 

zachycovat reálné objekty a situace, na rozdíl od dokumentu neříká, co je vně obrazu, a je 

limitována technikou a subjektivním pohledem autora.6 Může tedy dvojrozměrně zachytit 

sociální jevy a problémy současného světa, bez přidaného kontextu ovšem recipientovi sama 

o sobě neposkytuje komplexnější představu o dané problematice a její význam je tak většinou 

z hlediska dopadu a společenských změn zanedbatelnější. 

Psané texty jsou do značné míry limitovány svou formou, která je v dnešní uspěchané 

postfaktické době čím dál méně preferovaným zdrojem informací. Navíc neexistuje dost 

tuzemských médií (sociálním tématům se pravidelně věnuje Týdeník Respekt, Magazín 

Reportér či Deník N), která by hlubšímu průzkumu určité sociální problematiky nabídla čas 

a prostor. Ani kvalitně zpracovaná feature7 zahrnující příběh, fakta, emoce a autentické 

výpovědi aktérů,8 nemá takový potenciál dopadu jako například filmové projekce.  

Sociální témata se tak k lidem mnohdy dostávají v podobě strohých zpráv informativního 

charakteru nebo prostřednictvím zbulvarizovaných a zkreslujících reportáží komerčních 

televizí. Dokumentární film jde za hranici těchto médií. Kromě faktických informací, nabízí 

možnost vidět reálné příběhy, slyšet výpovědi skutečných aktérů, a to navíc prostřednictvím 

tvůrčího zpracování reality.9 „Celistvější pocit, který by byl složen z více pohledů najednou, 

je možné vyvolat prostřednictvím filmu. Je ze všech dosavadních technických vynálezů 

našemu vnímání nejbližší – pracuje s časem, rytmem, dynamikou, a je schopen svůj předmět 

                                                 
4 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu…, s. 64-

65. 
5 MATĚJŮ, Martin. KNIHA PRVNÍ (1898-1960) Martin Matějů: Charakteristika dokumentárního filmu. In. 

MATĚJŮ, Martin a Martin ŠTOLL. Praha dokumentární. V Praze: Malá Skála, 2006.160 str. Dokumentární 

film. ISBN 80-86776-05-0, s. 18-19.  
6 ŠTOLL, Martin. KNIHA DRUHÁ (1960–2005) Martin Štoll: Panoráma po panorámatu. In. MATĚJŮ, Martin 

a Martin ŠTOLL. Praha dokumentární. V Praze: Malá Skála, 2006.160 str. Dokumentární film. ISBN 80-86776-

05-0, s. 85. 
7 Feature můžeme definovat jako delší publicistický text, žánr, který kombinuje příběh a fakta. Kromě toho 

umožňuje autorovi osobitý styl, barvitý jazyk a inklinaci k literárnímu stylu psaní. FENCLOVÁ, Anežka. 

Sociální žurnalistika jako specifický typ žurnalistiky. Praha, 2017. 82 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Roman Hájek, s. 34 
8 Tamtéž. 
9 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 978-

80-7331-181-0, s. 27. 
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zájmu zkoumat z různých úhlů,“10 říká například Martin Štoll. Pokud tedy vznikne snímek 

názorně upozorňující na porušování lidských práv nebo přibližující sociální realitu lidí ve 

znevýhodnění, jenž se dostane na plátna kin nebo na obrazovky televize, je velmi 

pravděpodobné, že jeho dopad bude znatelnější než v případě článku, fotografie nebo 

televizního zpravodajství.  

Názorným příkladem širokého zájmu veřejnosti a následného dopadu na realitu je přímočarý 

snímek režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti (2020), jenž za pomoci hereček 

a zinscenovaných situací mapuje fenomén zneužívání dětí na internetu.11 Kromě nebývalého 

zájmu diváků (zaujal prvenství v žebříčku nejnavštěvovanějších českých dokumentů vůbec),12 

vedlo uvedení snímku k odhalení závažných trestných činů a následnému odsouzení několika 

sexuálních predátorů vystupujících ve filmu. Podle Kamila Kopeckého rozkryl film řadu 

legislativních nedostatků a pomohl k osvětě.13 

Právě podobnost dokumentárního filmu s médii, žurnalistikou a fotografií, které patří mezi 

dlouhodobé oblasti mého zájmu, byla jedním z počátečních impulzů pro tuto práci. Primárním 

zájmem však byla snaha navázat na bakalářský výzkum zaměřený na sociální témata 

v žurnalistice a věnovat se oblasti, která mě zajímá a jež ve spojitosti s dokumentem, může 

přinést něco nového. Novinářské texty jsou totiž mnohdy námětem non-fiction snímků. Stejně 

jako psaní článků o sociálních tématech, vyžaduje jejich zpracování často specifické metody 

práce nebo citlivější přístup k protagonistům.14 Na rozdíl od nich, však dokumentární film, 

může mít dle mého úsudku, větší potenciál společenského dopadu na realitu a díky svému 

formátu, také širší okruh recipientů. 

V tomto ohledu příkladným může být snímek Veroniky Stehlíkové Děti úplňku (2017)15 

natočený na motivy stejnojmenného článku16 novináře Petra Třešňáka, jehož cesta od 

                                                 
10 ŠTOLL, Martin. KNIHA DRUHÁ (1960–2005) Martin Štoll: Panoráma po panorámatu…, s. 86. 
11 Česká televize: „Natáčení se uskutečnilo pod dohledem ředitelky Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky, 

právníka a kriminalisty se specializací na kyberkriminalitu.“ Dokument V síti. Česká televize.cz [online]. [cit. 20. 

7. 2020] Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/ 
12 HRONOVÁ, Zuzana. Predátoři z filmu V síti. Někdo byl u soudu, jiný s dětmi na lyžáku, žasne Klusák. 

Aktualne.cz [online]. [cit. 20. 7. 2020] Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-

svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/ 
13 Tamtéž.  
14 HÁDKOVÁ, Jana. Etické principy v dokumentárním filmu: (pokus o rozkrytí nepsaných pravidel tvorby 

dokumentů) str. 15–23. In: HUČKOVÁ, Jadwiga, Jan KŘIPAČ a Iwona ŁYKO, ed. Český a polský 

dokumentární film v éře evropeizace: Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Přeložila Joanna 

DERDOWSKA. Praha: Národní filmový archiv, 2015. ISBN 978-80-7004-164-2, s. 15. 
15 Děti úplňku. Dokumentární film děti úplňku. [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

https://www.detiuplnku.cz/cs/home/film/ 
16 TŘEŠŇÁK, Petr. Děti úplňku. In: Respekt Speciál. Neviditelní. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, ISSN 

2336-6001. s. 58-66 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/
https://www.detiuplnku.cz/cs/home/film/
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novinařiny k dokumentu mi poskytla hlavní inspiraci pro hlubší průzkum sociálních témat 

prezentovaných v České sekci festivalu Jeden svět. Silně emotivní článek Děti úplňku17 

seznamující čtenáře prostřednictvím intimních výpovědí, faktů a konkrétního příběhu s péčí 

rodičů o dítě s nejtěžší diagnózou autismu a jeho životě, byl prvně vydán v roce 2014, kdy 

získal velký ohlas veřejnosti a Novinářskou cenu Psychiatrické společnosti.18  

Ke změnám na úrovni legislativy a systému ale dopomohl teprve dokumentární snímek 

premiérovaný v roce 2017, který umožnil nahlédnout na tuto realitu prostřednictvím obrazu, 

zvuků a emocí a získal tak pozornost širší veřejnosti.19 Audiovizuální zpracování tématu 

zvýšilo povědomí o této nemoci a absenci podpůrné péče ze strany státu. Dokument vedl 

k rozpoutání debaty o nedostatečné státní pomoci rodinám s těžkou formou autismu, 

osvětovým kampaním (související osvětovou kampaň vytvořila ve spolupráci s tvůrci filmu 

Česká televize) a posléze i systémovým změnám a zkvalitnění sociálních služeb,20 které byly 

jedním z hlavních podnětů pro natočení snímku.21  

Důvod, proč mi oblast lidskoprávních a sociálních témat ať už ve fotografii, novinářské práci 

či dokumentu přirostla k srdci a považuji ji za inspirativní a důležitou, je zejména fakt, že se 

věnuje skutečným lidem, jejich problémům a obsahuje potenciál pozitivního vlivu na realitu, 

ať už na bázi jednotlivce či společnosti. Na rozdíl od prostého zpravodajství o těchto 

problémech nebo senzacechtivých reportáží umožňuje dokumentární film jít více do hloubky, 

reálně ovlivnit životy lidí nebo podpořit morální vyspělost společnosti. Kromě systémových 

změn, totiž sociálně zaměřená média participují na utváření hodnot, toleranci, sociálním 

zcitlivění, výchově a ochraně lidských práv a hodnot.22 

„Abychom mohli věci začít řešit, potřebujeme vysvětlení. Pokud víme, co je příčinou 

chudoby nebo sexuálního zneužívání, znečištění životního prostředí nebo války, můžeme 

začít pracovat na nápravě. Potřebujeme empatii a vhled, abychom pochopili smysl a důsledky 

svých činů. Jednání závisí na hodnotách a hodnoty jsou zpochybnitelné. V sázce jsou lidské 

                                                 
17 Tamtéž. 
18 TŘEŠŇÁK, Petr. Děti úplňku. Respekt.cz, 2014.[online] [cit. 20-07-2020] Dostupné z: 

https://www.respekt.cz/tydenik/2014/5/deti-uplnku 
19 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu. Str. 6. 
20 TŘEŠŇÁK, Petr. In: I díky dokumentu Děti úplňku lidé vědí, že autismus není jen Rain Man. 

TACHECÍ, Barbora. Plus.rozhlas.cz. [online]. [cit. 2020-07-20] Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/i-diky-

dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313 
21 „Budoucnost je hlavním hnacím motorem našeho snažení (…) Podpůrné sociální služby v Česku, ať už služby, 

které pomáhají rodinám, a především potom služby pro dospělé – to znamená pobytové domovy, chráněné 

bydlení, stacionáře pro tento typ klientů, zoufale chybí. Ty stávající nejsou schopné, vzhledem k systému 

financování a nastavení celého fungování, se postarat o lidi, kteří mají tento typ symptomatiky,“vysvětlil pro 

Radiožurnál Petr Třešňák. Tamtéž.  
22 FENCLOVÁ, Anežka. Sociální žurnalistika jako specifický typ žurnalistiky…, s. 64. 

https://www.respekt.cz/tydenik/2014/5/deti-uplnku
https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
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životy,“23 říká Bill Nichols. „Porozumění, stejně jako kritický pohled, ústí ve vysvětlení, 

politické strategie a řešení. Sociální herci, nejsou figurky na šachovnici, ale živí lidé. 

Dokumentární tvorba vytváří tradici, která se někdy nedokonale, někdy výstižně právě tímto 

zabývá. Postupuje kupředu v návaznosti na všechna předešlá díla, pojmenovává témata, 

prozkoumává situace, vtahuje diváka do problematiky způsoby, jež umí poučit i potěšit, 

dojmout i podnítit k činu. Její historie patří budoucnosti a tvůrčím snahám, které se teprve 

uskuteční.“24 

Z výše nastíněných důvodu jsem si pro svou práci vybrala Festival dokumentárních filmů 

o lidských právech Jeden svět a jeho Českou sekci, která tvoří hlavní platformu pro tyto 

snímky. O festivalu samotném bylo za dobu jeho existence napsáno již vícero prací 

(marketing, vizuální stránka festivalu, festivaly v regionech), z pohledu České sekce a analýzy 

zde prezentovaných dokumentů jde však o neprobádanou oblast. 

Hlavním cílem práce je tedy zmapovat dramaturgii České sekce festivalu Jeden svět a zde 

prezentované snímky. První oddíl praktické části práce je zaměřen na dramaturgii. Konkrétně 

si klade za cíl prostřednictvím původních rozhovorů s pěti bývalými a stávajícími členy 

Programového oddělení festivalu zmapovat hlavní dramaturgické proměny. Vymezená 

pozornost je směřována k České soutěži a jejím specifikům. Druhý oddíl praktické části práce 

je věnován podrobným filmovým analýzám českých snímků se sociální tematikou, jež byly 

v České sekci uvedeny v uplynulých deseti letech, tj. mezi lety 2010–2019. Toto období jsem 

vybrala, aby byla práce co nejvíce aktuální a přinesla poznatky o dosud blíže nezmapované 

etapě. Prostřednictvím rozhovorů s dramaturgy a filmových analýz poskytuje práce představu 

o tom, jaké znaky jsou pro filmy reprezentující Českou republiku na mezinárodním festivalu 

dokumentárních filmů signifikantní (aplikovaná metody, autorské přístupy, univerzálnost 

filmové řeči, globální přesah) a co vypovídají o české dokumentární scéně a jejím globálním 

přesahu.  

Teoretická část práce pak poskytuje ukotvení tématu v odborné literatuře. Abych čtenáři 

zprostředkovala teoretický základ a představu o této oblasti dokumentární tvorby v českém 

kontextu, je zde po jednotlivých dekádách nastíněna stručná historie sociálních témat 

v českém prostředí i význam této oblasti z hlediska české dokumentární scény. Pro snazší 

orientaci v kapitolách věnovaných analýzám, dramaturgii a festivalu, nabízí teoretická část 

práce vysvětlení základních pojmů (dokument, dramaturg, dramaturgie, lidskoprávní festival, 

                                                 
23 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu…, s. 267. 
24  Tamtéž. 
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atd.) a přístupů k dokumentu (observační, participační, výkladový modus). Nechybí ani 

základní exkurz do problematicky sociálního a angažovaného dokumentu (eticko-morální 

aspekty, práce s protagonisty apod.). 

Práce se mírně odchyluje od předkládaných tezí v rozsahu analyzovaných let. Aby byla práce 

co nejvíce aktuální, posunula jsem tuto dobu o jeden rok dopředu. Nyní se tedy jedná 

o období od roku 2010 do roku 2019 včetně, tedy posledních deset let festivalu. Tuto změnu 

jsem promítla i do názvu práce. V původním záměru byla také komparace pěti českých 

snímků zaměřených na sociální tematiku a jejich zahraničních ekvivalentů, ve snaze 

srovnávat srovnatelné, byl po předchozí dohodě s vedoucím sekundární cíl z výzkumu 

vyřazen a hlavní pozornost byla upřena pouze k českým dokumentům. Aplikovanou metodu, 

autorské přístupy, zvýznamněné autorství a globální přesah jsem analyzovala pouze u českých 

snímků, jejichž vzorek jsem zvýšila na osm. Vývojové trendy v České sekci a univerzálnost 

filmového jazyka českých filmařů jsem zjišťovala prostřednictvím rozhovorů s dramaturgy. 

Vyřazena byla také kapitola Jeden svět očima odborné veřejnosti, která se ukázala jako 

nadbytečná. Ve snaze o logickou návaznost a kompaktnost práce, byla pozměně také její 

struktura.  
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1 Vymezení tématu a jeho kontexty 

1.1 Dokumentární film 

Dokumentární film od svého vzniku na přelomu 19. a 20. století prošel řadou vývojových 

etap, rozrůznil se a rozředil své hranice.25 V pestré paletě různých druhů non-fiction tvorby je 

dnes proto velmi obtížné definovat, co se pod tímto označením skutečně skrývá. Existuje 

mnoho podob i tvůrčích možností, definice a samotná analýza dokumentárních filmů, je tedy 

vzhledem k této rozmanitosti někdy velmi složitá.26  

Podle Johna Griersona, slavného skotského režiséra a jednoho z „otců dokumentárního filmu“ 

„dokument zobrazuje „reálný“ svět očima svého tvůrce. Nejedná se sice o fikci, ale 

reprezentuje jeden úhel pohledu na skutečnost.“27 V Griersonově pojetí tedy chápeme 

dokument jako „tvůrčí zpracování reality“.28 Filmový kritik a teoretik Bill Nichols pak tuto 

definici rozšiřuje o pohledy laické veřejnosti, podle kterých dokumenty čerpají z reality, 

mapují skutečné události, příběhy a životy reálných lidí, ale vzhledem k invenci autora, 

nejsou jejím věrným otiskem.29 „To, že ani jeden z těchto pojmů nepřevládá, že dokumentární 

tvorba vyvažuje tvůrčí vizi respektem vůči žitému světu, vlastně ukazuje, v čem tkví 

přitažlivost dokumentu. Dokument není ani fikční invencí, ani faktickou reprodukcí, avšak 

čerpá z historické reality, odvolává se na ni a zobrazuje ji ze specifické perspektivy.“30  

V audiovizuální tvorbě je termín dokument obecným označením pro všechny „filmové 

a televizní žánry založené na autentickém zachycení skutečných událostí, využívající přímých 

svědeckých výpovědí.“31 Podle filmových teoretiků Bordwella a Thompsonové jde spíše o typ 

filmu (nikoliv žánr), který se řadí do oblasti nehrané kinematografie.32 Dokumentární film lze 

tedy definovat jako druh non-fikční audiovizuální tvorby odlišující se od hrané nebo 

animované produkce především rozdílnými výrazovými prostředky a vztahem k realitě 

a skutečnosti (nelze říct, že dokument je odnož něčeho, je velmi specifický – naopak lze 

                                                 
25 VYČICHLOVÁ, Vlasta, Vendula ŠNOKHOUSOVÁ, František ROZUM, David VALOUCH a Ludmila 

SOUČKOVÁ. Dokumentární film ve výuce: Jeden svět na školách: VŠ skripta. Praha: Člověk v tísni, 2015. 

ISBN 978-80-87456-65-1, s. 9. 
26 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu…, str. 8. 
27 VYČICHLOVÁ, Vlasta, Vendula ŠNOKHOUSOVÁ, František ROZUM, David VALOUCH a Ludmila 

SOUČKOVÁ. Dokumentární film ve výuce: Jeden svět na školách: VŠ skripta…, s. 9. 
28 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu…, s. 26. 
29 Tamtéž, s. 26-27. 
30 Tamtéž, s. 27. 
31 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu…, s. 8. 
32 BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. V Praze: 

Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6, s. 449. 
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samotný dokument rozdělit na různé odnože). 33„Zatímco režisér hraných filmů vynakládá 

nesmírnou energii na to, aby fabulační hra „na realitu“ působila autenticky a aby byla 

zachována chronologie příběhu, dokumentarista svobodně přemýšlí, zda se k již existujícímu 

pramenu života dostane přes filmovou báseň, esej, reportáž; zda použije observační, 

časosběrné nebo rekonstrukční metody; zda bude vyprávět příběh či svobodně zvolí zcela 

jinou vyprávěcí linii; zda bude citovat z jiných děl a vytvoří tzv. střihový film; zda nezdůrazní 

spíše popularizační a instruktážní aspekt tématu; zda je vhodné být sám nebo mít ještě 

kameramana, aby realitu příliš nevyplašil, a podobně.“34 

1.2 Komunikační mody Billa Nicholse 

Podle amerického filmového teoretika a kritika Billa Nicholse je možné dokumentární filmy 

analyzovat na základě šesti modů, které vymezil. Jedná se o výkladový, poetický, observační, 

participační, reflexivní a performativní modus.35  

Nichols se ve své studii věnuje způsobům (modům) reprezentace filmových dokumentů, 

prožitkům diváků a jejich očekáváním. Módy lze využít k analyzování dokumentárních filmů. 

Jednotlivé mody se mohou prolínat, pro každý modus jsou však typické odlišné tvůrčí 

postupy, což umožňuje jednotlivé typy dokumentů charakterizovat. „Mody označují 

vlastnosti, které činí každý modus specifickým bez ohledu na to, z jakého modelu film 

vychází.“36 

Výkladový modus hovoří k divákovi přímo prostřednictvím komentáře nebo titulků, které 

vysvětlují, na co se díváme, čímž předkládá divákovi jasné stanovisko a je pro něj 

nesrozumitelnější. „Výkladové dokumenty se silně spoléhají na informativní logiku 

zprostředkovanou mluveným slovem.“37 Tento modus lze přirovnat k televizním zprávám. 

Příkladem výkladového módu je podle Nicholse například film Super Size me. 38 

                                                 
33 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha; Jihlava: Akademie múzických umění; 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. s. 7. ISBN 80-7731-023, s. 6. 
34 ŠTOLL, Martin a kol.:  Český film: režiséři-dokumentaristé. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3, 

s. 8. 
35 FENCLOVÁ, Anežka. Analýza dokumentárního filmu Citizenfour: Občan Snowden. Praha, 2019. Seminární 

práce na předmět Rozhlasový a televizní dokument. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 
36 STAŠKOVÁ, Veronika. SLOVÁCKÝ FOLKLÓR A JEHO FUNKCE V DOKUMENTÁRNÍCH FILMECH 

JAROMILA JIREŠE A KARLA VACHKA. Olomouc, 2013. 55 s. Bakalářská práce. (Bc.) Univerzita Palackého 

v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií. Vedoucí práce: Mgr. 

Luboš Ptáček, Ph.D., s. 19. 

37 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu…, s. 182. 
38 Tamtéž. 
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Poetický modus klade důraz na obrazový a zvukový rytmus, strukturu i celkovou formu. 

Jedná se o modus dokumentární reprezentace. „Poetickému modu se obzvláště daří zapojovat 

alternativní formy poznání na úkor přímočarého přenosu informací, prosazování určitého 

argumentu či názoru nebo prezentace logicky zdůvodněných návrhů ohledně problémů 

vyžadujících řešení.“39 Důraz je kladen na náladu, atmosféru a emoce. Poetický modus nebere 

ohled na kontinuální střih, např. film Most.40 

Observační dokument zaznamenává probíhající událost tak, jak se skutečně odehrává, 

zásahy filmaře jsou minimální. Kamera se pohybuje přímo v zobrazovaném prostředí a dívá 

se na tzv. sociální herce, kteří se mohou přirozeně projevit. „Postavy se často ocitnou v krizi 

či v zajetí svých vlastních naléhavých potřeb, které vyžadují jejich pozornost a odvádějí je od 

pozornosti filmařů. Podobně jako ve fikci odhalují jednotlivé scény určité rysy charakteru 

a osobnosti.“41 Filmař zde vystupuje v roli svědka, který se snaží zachytit, co se odehrává, 

zaměřuje se však na informace, které spadají do zadaného tématu, např. Primárky.42 

„Filmařův ústup na pozici pozorovatele vybízí diváka, aby byl při určování smyslu toho, co se 

řeklo a stalo, aktivnější.“43  

V participačním dokumentu jde o vzájemnou interakci mezi filmařem a natáčeným 

subjektem. Autor je aktivní součástí dění před kamerou. K interakci dochází obvykle formou 

rozhovoru, ale i konfrontace. „Participační dokumentární film nám umožňuje pocítit, jaké to 

pro filmaře je být v dané situaci a jak jeho přítomnost tuto situaci pozměňuje.“44 Na celkovém 

vyznění filmu se podílí filmařův názor, což se může promítnout také do způsobu vedení 

rozhovorů. Např: Bowling for Columbine.45 

V reflexivním dokumentu je důraz kladen na komunikaci mezi filmařem a divákem. 

„Tentokrát nesledujeme filmaře, jak se zabývá sociálními herci, ale všímáme si, jak se tvůrce 

věnuje nám, nemluví pouze o žitém světě, ale rovněž o problematice toho, jak jej ztvárnit.“46 

Reflexivní dokumenty upozorňují na konvence dokumentární tvorby i metodologické 

postupy, jako například práce v terénu nebo rozhovor. Autor snímku o svém díle otevřeně 

hovoří a komentuje také průběh natáčení. Např. Muž s kinoaparátem. 

                                                 
39 Tamtéž, s. 176. 
40 Tamtéž. 
41 Tamtéž, s. 189. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž.  
44 Tamtéž, s. 198. 
45 Tamtéž. 
46 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu…, s. 208. 
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Performativní dokument „podtrhuje komplexitu našeho chápání světa zdůrazňováním jeho 

subjektivní a afektivní dimenze.“47 Autorovo zaujetí námětem je zřejmé. Důraz je kladen na 

vztah dokumentaristy a subjektu a jeho cílem je co nejblíže tento vztah přiblížit divákovi. 

Cílem performativních dokumentů je „ukazovat, jak díky ukotvenému vědění můžeme nalézt 

cestu k porozumění obecnějším sociálním procesům.“48 Nichols charakterizuje filmy 

v performativním módu jako intenzivní snahu dojmout diváka a přimět ho procítit určitý 

aspekt co nejintenzivněji. Např. Český sen.  

1.3 Globální přesah a významné osobnosti českého dokumentu 

Podkapitola s názvem Globální přesah a významné osobnosti českého dokumentu má za cíl 

čtenáře seznámit s několika zásadními vývojovými etapami, jež ve své době determinovaly 

podobu české dokumentární scény a samotného non-fiction žánru, který se v českém prostředí 

začal ve své nejjednodušší formě (jako prostý záznam prostředí) objevovat už od roku 1898.49 

Ve stručnosti představíme významné osobnosti, uskupení a názorově-estetické skupiny, jež 

v daných obdobích svým dílem ovlivnily podobu a charakter českého dokumentárního filmu. 

Dále se pokusíme přiblížit, jak se měnila otevřenost českého dokumentu vůči globálním 

tématům a metodám. 

Padesátá léta 

S nástupem komunismu byly možnosti dokumentárního filmu významným způsobem 

přiškrceny ať už z hlediska námětů a způsobu jejich zpracování (propagandistické snímky, 

stylizované „umělecké“ portréty vhodně vybraných osobností, zpravodajská periodika), tak 

technických a organizačních možností (uzavření hranic, výjezdní doložky, cenzura, dohled 

státních institucí). Činnost „nepohodlných“ autorů byla utlumena a jejich vybraní a méně 

zkušení následovníci byli nuceni se zaměřovat zejména na ideologii poplatná lokální témata 

a způsob jejich zpracování (měly plnit zejména propagandistickou a osvětovou funkci). 

Nezřídka vznikaly účelové politické agitky a filmy na objednávku podle oficiálního scénáře 

doplněné účelovým komentářem. Z hlediska formy a výrazu česká tvorba zejména v první 

                                                 
47 Tamtéž, s. 216. 
48 Tamtéž, s. 215. 
49  ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu…, s. 70. 
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polovině 50. letech v kontextu let minulých i budoucích silně pokulhávala. Vznikaly zejména 

krátkometrážní filmy (státní podnik Krátký film) bez větší filmařské hodnoty a invence.50  

V roce 1953 došlo dle Česálkové v reakci na nepříznivý vývoj prvních budovatelských let, 

životní úroveň a náladu ve společnosti (nespokojenost s direktivním způsobem vládnutí po 

vzoru sovětského modelu a vykonstruovanými politickými procesy)51 k povolení opratí 

a snaze o (oficiálně řízený) liberálnější přístup v kultuře a dalších oblastech života. „Od roku 

1953 nastolený tzv. nový kurz měl přinést zlepšení zejména v ekonomické a sociální oblasti 

s ohledem na rozvoj těžkého, respektive lehkého průmyslu, otázek osobní spotřeby, mezd, 

situace služeb a možností kulturního vyžití obyvatelstva.“52 V důsledku tohoto ideového 

posunu se na televizní obrazovku dostaly například satiricko-výchovné dokumenty (Zrcadlo, 

Trn), které však nepřekročily hranice oficiálního ideově-výchovného formátu.53 V oblasti 

dokumentární tvorby padesátých let rezonovala jména jako K. Steklý,54 Drahoslav Holub 

(Zrcadlo I),55 Vojtěch Trapl (Poselství míru),56Přemysl Freimann (Běda tomu, skrze něhož 

přichází pohoršení)57, Ivo Toman (Přehlídka)58. Činnost drtivé většiny kvalitních 

dokumentaristů byla utlumena, výjimku tvořili autoři mapující oblast vědy (Vladimír Kabelík, 

Bohumil Vošahlík, Miroslav Bernat a další. Vymykající se institucí byl rovněž 

Československý armádní film (1950), v němž působili zástupci mladé generace filmařů 

z FAMU (František Vláčil, Karel Kachyňa, Václav Hapl a celá řada dalších),59 kteří zde 

v rámci vojenské služby participovali na výrobě dokumentárních filmů.60  

                                                 
50 ČESÁLKOVÁ, Lucie. Jednej správně socialisticky! Český satiricko-výchovný dokument 50. let. In: 

FERENČUHOVÁ, Mária. Dokumentárny film v krajinách V4. Bratislava: Vysoká škola múzických umení 

v Bratislave, 2014. 231 str. ISBN: 978-80-89439-65-2. Str. 10-11. 
51 ČESÁLKOVÁ, Lucie. Jednej správně socialisticky! Český satiricko-výchovný dokument 50. let. Str. 10-11. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž, str. 10-23. 
54 Internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu. Karel Steklý. Filmovyprehled.cz 

[online]. [cit.28-07-2020]. Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/35894/karel-stekly 
55 FILMOVÁ DATABÁZE FDb.cz. Drahoslav Holub. [online]. [cit. 28-07-2020]. Dostupné z: 

https://www.fdb.cz/lidi/57852-drahoslav-holub.html 
56ČESKOSLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZE CSFD.cz. Ivo Toman. [online]. [cit. 28-07-2020]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/tvurce/3309-ivo-toman/ 
57 STRACHOTA, Karel, DOLEŽAL, Miloš, KUNDRA, Ondřej, SOUKUP, Ondřej, ed. 3 podoby propagandy – 

metodická příručka k audiovizuálním lekcím. [online].  Praha: Člověk v tísni, 2016. [cit.15-07-2020]. Dostupné 

z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialnivzdelavani/materialy/3_podoby_propagandy_prirucka.pdf 
58 ČESKOSLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZE CSFD.cz. Ivo Toman. [online]. [cit. 28-07-2020]. Dostupné 

z: https://www.csfd.cz/tvurce/3309-ivo-toman/ 
59 ŠTOLL, Martin a kol.:  Český film: režiséři-dokumentaristé. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3. 

s. 9. 
60 Československá lidová armáda. ČESKOSLOVENSKÝ ARMÁDNÍ FILM. [online] [cit. 20-07-2020] Dostupné 

z: http://www.csla.cz/armada/caf/index.htm. 
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Šedesátá léta  

Šedesátá léta se až do roku 196861 nesla v uvolněnějším duchu. Převažujícím žánrem byl 

cestopis seznamující českého socialistického diváka s nepoznaným či odpíraným světem za 

hranicemi (Země svatého Patrika, Cesta kolem světa). Některé filmy byly i nadále 

v odevzdaném područí státní ideologie (Berlín-srpen 1961),62 jiné se snažily prostřednictvím 

skrytých významů, metafor a nových technologií divákovi nabídnout i něco víc (Náš člověk 

na Havaji). „V televizní publicistice bylo nezřídka využito přímých přenosů (např. debat) 

k vyjádření občanského postoje, v dokumentaristice kralovala anketa nebo metoda sledování 

jevů dlouhými teleobjektivy i „neviditelnými“ mikrofony.“63 O kritický tón, komparaci, 

sociologické sondy a autentické zachycení absurdit doby se ve svých filmech pokoušeli 

například Jan Špáta, Rudolf Krejčík, Rudolf Adler nebo cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav 

Zikmund. V Československé televizi, která se postupně právě v této době stala důležitou 

platformou dokumentárních a publicistických žánrů, se na společensky závažných tématech 

podíleli například Jindřich Fairaizl, Ota Bednářová, Jiří Kantůrek, Vladimír Branislav, Milan 

Tomsa, Ladislav Daneš a další.64  

Na poli českého dokumentu došlo v 60. letech k významným změnám. Díky společenskému 

uvolnění se začaly objevovat stále častější pokusy o aktivní postoj k celosvětovým otázkám. 

„Dokumentaristika se za poslední, šestou dekádu stala přirozenou součástí společenského 

kvasu – vzala na sebe přirozenou funkci průzkumníka společnosti, prokázala schopnost 

diagnostikovat společenské problémy, vynikala dosud nevídanou průkazností, překypovala 

zájmem o autenticitu, a nakonec i zájmem diváckým.“65  

Svérázným a nepřehlédnutelným autorem 60. let se stal Karel Vachek, jehož díla mapovala 

významné politické události (Spřízněni volbou) a vynikala kritickým, až ironickým tónem 

(Moravská Hellas).66  

Důležitou roli začal v šedesátých letech nově objevovat také sociální dokument. „Diváci 

mohli skrze filmy pomyslet na dosud tabuizovaná témata, na vlastní oči „viděli“ ostatní 

                                                 
61 Příjezd Varšavských vojsk, poznámka autorky. 
62 ŠTOLL, Martin Současný český dokument a odpovědnost za svět. In: HUČKOVÁ, Jadwiga, Jan KŘIPAČ 
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63 ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci. In: KOPAL, Petr, 
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65 ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci…, s. 340 
66 ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu…, s. 75. 
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občany otevřeně mluvit o problémech, jejich intimních světech, snech, přáních, ale také 

o společnosti a jejím směřování.“67 Sociálnímu dokumentu je podrobněji věnována následující 

kapitola, mezi významné zástupce tohoto žánrů můžeme řadit Jana Špátu (Respice finem) 

nebo Evalda Schroma (Zrcadlení), kteří se ve svých dílech věnovali například tématu života, 

smrti.68  

Sedmdesátá léta  

Rok 1968 s sebou přinesl tuhá normalizační léta, jež se nesla v duchu snah o utlumení svěžích 

pokusů šesté dekády o autentické zaznamenání skutečnosti.  

Došlo k mnohým personálním obměnám (byla ustanovena nová vedení redakcí 

Československo televize i Krátkého filmu), činnost autorů podílejících se na společensky 

významných snímcích z předchozí dekády byla utlumena, sociální dokument v prvních pěti 

letech, až na pár výjimek (Svítí slunce? Poslední dějství), z filmu doslova vymizel. V činnosti 

mohli pokračovat pouze autoři mapující neutrální témata (vědu, kulturu, sport, umění, 

případně historii) nebo ti, kteří přijali oficiální rétoriku, a sice „budovat obraz bezproblémové 

socialistické společnosti“.69 

Řada autorů z tohoto důvodu emigrovala (Karel Vachek, Václav Táborský, Jan Němec a řada 

dalších), jiní pracovali v Československé televizi (Tomáš Tintěra, Petr Obdržálek, Hana 

Teislerová, Jiří Vanýsek), která byla hlavním nástrojem propagandy 70. let, nebo Krátkém 

filmu,70 jehož ředitelem se nově stal „vrchní stratég a normalizátor se zkušenostmi 

vyšetřovatele na ministerstvu vnitra Karel Pixa.“71 „Vybudoval z KF obří podnik a opřen 

o StB si počínal jako jeho majitel a dohlížel na ideovou čistotu.“72  

Filmy vznikaly za politického dohledu podle předem oficiálně schválených scénářů. Hlavním 

prostředkem filmové řeči se opět stal nejsnáze kontrolovatelný komentář. Inovativní postupy 

jako anketa nebo reportáž, musely z výrazových prostředků dokumentaristů zmizet.73 

Hlavním úkolem filmu bylo „ztvárňovat v budoucnu výsledky budování socialistické 
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společnosti, zobrazovat práci a hrdinství našich lidí, revoluční tradice, historii revolučních 

bojů dělnické třídy a boje našich národů za osvobození od fašistické tyranie.“74  

S ustupujícím tlakem se však některým autorům dařilo svým originálním přístupem 

a uchopením tématu přinášet unikátní svědectví o společensky závažných problémech 

a sociálních otázkách. Tento nový směr reprezentovali autoři Věra Chytilová, Jan Špáta a jeho 

pokračovatelé, zejména mladé filmařky Olga Sommerová, Helena Třeštíková Hana 

Pinkavová, kterým se dařilo skrze osobní témata, jako jsou vztahy, rodina či stáří poskytnout 

obraz o systémových chybách a společenských problémech.75 O sociálním dokumentu blíže 

pojednává samostatná kapitola (Sociální tematika (nejen) v českém dokumentu). 

Osmdesátá léta 

V osmdesátých letech dochází vlivem tzv. perestrojkového tání k pozvolnému uvolňování 

socialistických opratí, autoři mohou vycestovat a reflektovat skutečný okolní svět. Navzdory 

stálému dohledu ideových komisí se dokumentaristé ve svých dílech stále více pokoušejí 

o kritický tón. Štoll jako průkopníky takového přístupu uvádí trojici invenčních autorů Milana 

Maryšku, Petra Volfa a Jaromíra Štětinu, kteří ve filmu Jenisej od pramene k oceánu, kromě 

malebného okolí sibiřské řeky, důmyslně odhalují i nepříznivou situaci zdejších obyvatel, 

Ketů.76 Tito a další autoři (Petra Procházková), se s těžkou technikou (analogová kamera) 

vydávají i do vypjatých a konfliktních oblastí (Afghanistán, Čečensko).77  

Jistá volnost se objevuje také ve volbě (do té doby tabuizovaných) témat i výrazových 

prostředků (anketa s přímým hrdinou příběhu). Zajímavým se v osmdesátých letech stává 

oficiální postoj k do té doby silně tabuizovaným sociálním dokumentům, které nově vznikají 

na politickou objednávku. Štoll hovoří o jisté „schizofrenní situaci režimu“, který chce 

budovat socialismus, ale zároveň o všech sociálních problémech mlčet. „Proto se v podstatě 

režimní objednávkou nově stávají témata mladých nezralých manželství (nejčastěji kvůli 

řešení bytové situace), kriminality mladistvých, zoufalá situace matek samoživitelek, osudů 

dětí z dětských domovů, toxikomanie, pohlavně přenosné choroby a další. Každé z těchto 

témat v sobě neslo informační a agitační složku a příkladnost, s jakou stát a strana o daný 
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problém pečuje. V rukou tzv. autorských dokumentaristů však právě taková témata získávala 

další rozměr a roviny, které cenzoři neradi viděli – pokud je viděli.“78 

Mezi autory, kterým se prostřednictvím originálního autorského zpracování námětu podařilo 

obrátit zadání socialistických funkcionářů v kritickou sondu společnosti, můžeme řadit 

například Jana Špátu (Odsouzení), Olgu Sommerovou (S tebou táto!), Viliama Poltikoviče 

(Samostatná rota) či Drahomíru Vihanovou (Za oknem), Helena Třeštíková (Manželské 

etudy), v jejichž odkazu pokračovaly další generace autorů determinující podobu českého 

sociálního dokumentu. 

Tón non-fiction filmu v českém prostředí udávala také nová vlna výrazných mladých 

absolventů FAMU. V tvorbě Josefa Císařovského pronikla do českého dokumentu ekologická 

témata, Josef Koutecký zase ve svých filmech nabídl zcela nové autorské vidění a nebývalou 

citlivost. Originalitu, osobitost a nová témata přinesli rovněž Vladislav Kvasnička, Viktor 

Polesný nebo Fero Fenič.79 Jména Pavla Štingla, Pavla Kouteckého a Petra Kotka z FAMU 

jsou skloňována také ve spojitosti se záznamem listopadových události roku 1989.   

V osmdesátých letech byl některým pozastaveným autorům umožněn návrat k filmové profesi 

(Milan Maryška), jiní se vrátili z emigrace (Bernard Šafařík a další).80 Do jisté míry byla 

tvorba autorů v této dekádě svobodnější, vznikaly nezávislé i neoficiální filmové produkce 

(Originální videojournal), které dokumentaristům dávaly více volnosti a realizační svobody. 

Problém nastal s privatizací státní kinematografie po roce v 1989, která se významně projevila 

nejen na existenci stávajících produkcí, které výrobu filmů financovaly a tím i množství 

vznikajících dokumentárních filmů.81  

Devadesátá léta 

Po privatizačním šoku a likvidaci některých výrobních podniků (Krátký film), se nově 

etablovaly menší soukromé produkce (Nadace Film&sociologie, FEBIO, MGB, DaDa a další) 

a Česká televize se zbavena režimního vedení ujala role hlavního producenta dokumentárního 

filmu u nás. Podoba českého dokumentu je tak v 90. letech do značné míry determinována 

formálními požadavky žánru televizního dokumentu (okna, stopáž, uzávěrky). Vzniká celá 

řada televizních cyklů (GEN). 
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Po sametové revoluci v roce 1989 věnují čeští autoři pozornost zejména lokálním tématům, 

jejichž pokrytí tuhá éra komunismu záměrně nedovolovala. Objevují se ovšem i tendence 

reflektovat zahraniční dění ve válečných a konfliktních oblastech. (Petra Procházková, 

Vladislav Kvasnička, Alexandr Manić). Devadesátá léta jsou tedy kromě dokumentace do 

té doby tabuizovaných tuzemských témat typická svou otevřeností k zahraničním 

tématům a tamní problematice. Charakteristickým rysem této éry je rovněž občanská 

angažovanost. Inovativní výrazové postupy, netradiční témata a formy do dokumentu přináší 

mladá generace filmařů a filmařek z prostředí Filmové a televizní fakulty Akademie 

múzických umění v Praze (Theodora Remundová, Dagmar Smržová, Judita Křížová, Tereza 

Kopáčová, Roman Vávra, Marek Najbrt, Martin Štoll, Andrea Majstorvičová), kterou lze 

nazvat jako skupinu autorů determinující estetiku českého dokumentu devadesátých let.82 „Je 

snad možné hovořit o generaci 90. let, která přinesla širokou až nepřehlednou paletu témat, 

forem a výrazových možností, byla otevřená novým tématům a odtabuizovávala ta stará, byla 

posedlá mapováním významných lidí národa a dychtila zkoušet složitější výrazové 

postupy.“83  

Prvních 10 let nového tisíciletí 

Po roce 2000 se dokumentární filmy s celovečerní metráží objevují nejen v programu 

filmových festivalů, ale také jako samostatný druh na plátnech kin. Do hledáčku filmařů se 

nově dostávají globální témata zprostředkovaná zmapováním lokálního problému, které 

vede obecnějšímu náhledu na danou problematiku84 (Český sen). Podobu českého 

dokumentu v prvním desetiletí po roce 2000 determinuje zejména generace mladých filmařů 

(Filip Remunda, Vít Klusák, Vít Janeček, Linda Jablonská, Martin Mareček)85 silně ovlivněná 

technickým pokrokem (malé digitální kamery, internet, mobilní telefony, sociální sítě, nové 

videotechnologie), globální otevřeností (možnost kamkoliv vycestovat, vlastní (ko)produce 

realizační svoboda) a osobností Karla Vachka (Nový Hyperion, 1992),86jehož aktivní režijní 

přístup vybízející k reakci a specifické metody observace inspirovaly novou vlnu mladých 

filmařů k dosud netradiční metodě, jejíž součástí je zúčastněné pozorování a hledání řešení 

zkoumaného problému.87„A právě zájem současných filmařů o vztah mezi jednotlivcem 

                                                 
82 ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu…, s. 73. 
83 Tamtéž.  
84 Tamtéž, s. 119-121. 
85 Příkladem dokumentu inspirovaným tvorbou Karla Vachka je sociologický průzkum Český sen (2004) z dílny 

autorů Remundy a Klusáka o reklamní kampani na neexistující hypermarket. 
86 Jeho stěžejní snímky se vyznačují: „kontextuální hledačskou metodu zaměřenou na paradox, absurditu 

a vnitřní smích.“ ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu…, s. 75. 
87 Tamtéž. 



25 

a celkem, zájem o hledání manipulace, o soukolí nadnárodních podniků, finančních trhů, 

o roli Evropy a zachování suverenity či jedinečnosti lokálních kultur nebo trhů je signifikantní 

pro českou dokumentární tvorbu prvního desetiletí 21. století.“88 V estetice filmu po roce 

2000 nechybí angažovaný postoj89, osobní názory, zúčastněné pozorování, konflikt nebo 

kontroverze. „Český dokumentární film tak za posledních deset let přibral novou dimenzi 

vidění. Angažovaného, argumentujícího, ale též agitujícího filmaře/filmařku, který prosazuje 

svůj názor a nepovažuje „angažovanost“ za zprofanovaný termín doby socialismu.“90 

V reakci na společenské uvolnění, otevřenost hranic a dostupnost nových technologií (malé 

nebo skryté kamery), nachází mladí filmaři stále větší tematickou inspiraci v zahraničí 

problematice (KLDR, konfliktní oblasti), analytických metodách, konkrétních událostech 

i životních příbězích. Dalším pilířem jsou tedy globální témata natáčená v zahraničí skrze 

tamní problematiku (Pevnost).91 Rovněž se objevují dokumenty významné z hlediska 

společenského dopadu, jejichž prostřednictvím je možné dosáhnout systémových či 

společenských změn u nás (Nevítaní) i v zahraničí (Zdroj, Doba měděná)92 nebo sociální 

(Gyumri) a historická témata (Winton Train, Ghetto jménem Baluty)93. Blíže o společensky 

angažovaném a sociálním dokumentu pojednávají následující kapitoly.  

1.4 Lidskoprávní neboli společensky angažovaný dokument 

Jednou z vlastností dokumentárních snímků, za jejímž účelem od počátků kinematografie řada 

non-fiction filmů vzniká, je jejich potenciál pozitivně ovlivnit realitu a dosáhnout sociální 

změny. Takové snímky jsou označovány jako lidskoprávní či politicky nebo sociálně 

angažované.94  

Jako plnohodnotný druh non-fiction snímků se lidskoprávní dokument etabloval až v prvním 

desetiletí 21. století, v jazyce filmových tvůrců se však tento termín vyskytoval již v 80. a 90. 

letech. Za lidskoprávní médium lze považovat také sociální spoty, krátká videa nebo jiný 

audiovizuální materiál natočený za účelem ochrany lidských práv (vycházejících z Všeobecné 
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deklarace lidských práv a svobod),95 posílení tolerance nebo změny špatně nastaveného 

systému.96  

Námětem společensky angažovaných snímků jsou zejména aktuální ožehavé otázky 

a kontroverzní témata na úrovni společnosti a státu.  

Typická je pro tento typ snímků touha po společenské změně, aktivní přístup režiséra a jeho 

přítomnost před kamerou. K odhalení nekalých praktik a získání usvědčujících důkazů 

využívají filmaři, a zejména aktivisté, také investigativních metod práce, například skryté 

kamery, mikrofonu nebo přestrojení, v němž pronikají do jinak nepřístupných oblastí 

a institucí. 

Tento materiál, především dokumenty umožňující zmapovat danou problematiku více do 

hloubky, pak mají šanci rozkrývat systémové chyby, ovlivňovat sociální politiku 

a podněcovat politiky, instituce či jiné formy moci ke změně. Kromě jiného jsou významné 

také z hlediska společenského významu, jelikož rozšiřují povědomí o dané problematice 

a jsou hybnou silou v otázce veřejného mínění. Vedle dokumentaristů využívají těchto 

takzvaných lidskoprávních médií také neziskové organizace nebo aktivisté 

(tzv. videoakvokacie).97 

„Lidskoprávní filmy tvoří součást širší oblasti angažované filmové tvorby. Jsou ale také úzce 

spjaty s činností aktivistů (a neziskových organizací) hájících lidská práva, kteří je využívají 

pro svou práci a bez nichž by možná termín lidskoprávní film ani nevznikl. Například 

v Severní Americe se stává pojem lidskoprávní film stále více populární a obvykle jsou jím 

označovány sociálně a politicky významné dokumentární filmy.“98 

V českém prostředí se dokument jako hybná síla společnosti objevuje s přelomem tisíciletí, 

kdy vznikají snímky, jež mají reálný dopad na události, které mapují. Štoll zmiňuje snímek 

režiséra Martina Marečka Zdroj (2005) o situaci v ropných vrtech v Ázerbajdžánu, který vedl 

                                                 
95 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod vešla v platnost roku 1948 a mimo jiné zahrnovala například 

„právo na svobodu projevu a vyjadřování, právo zakazující mučení a jiné nelidské zacházení, právo svobodné 

volby a ekonomická, sociální a kulturní práva, jako například právo na dostatek potravy a ubytování nebo právo 

podílet se na řízení veřejných záležitostí. V debatách o lidských právech postupně nabývá na důležitosti také 

široké spektrum problémů spojených s diskriminací na základě národnostního nebo etnického původu, pohlaví 

nebo osobních charakteristik.“ NOVICKY, Maciej. Lidskoprávní tematika…, s. 63. 
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
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k „částečné nápravě majetkových vztahů těžební korporace k původním majitelům 

vyvlastněné půdy.“99 

Příkladů, kdy se podařilo docílit reálné změny, je ale celá řada. Angažovaný snímek Apoleny 

Rychlíkové Hranice práce (2007) pomocí skryté kamery a novinářky Saši Uhlové, která se 

v přestrojení nechává zaměstnávat v nízkopříjmových českých podnicích (drůbežárně, za 

pokladnou v supermarketu, v továrně na žiletky a třídírně odpadu), odhaluje podmínky špatně 

placených pracovních míst. Snímek upozornil na porušování zákoníku práce a nastolil diskusi 

o hranici minimální mzdy. 

Jedním z nejnovějších příkladů z poslední doby je pak přímočarý snímek režisérů Barbory 

Chalupové a Víta Klusáka V síti (2020), jenž za pomoci hereček a zinscenovaných situací, 

mapuje fenomén zneužívání dětí na internetu.100 Kromě nebývalého zájmu diváků (zaujal 

prvenství v žebříčku nejnavštěvovanějších českých dokumentů),101 vedlo uvedení dokumentu 

k odhalení závažných trestných činů a následnému odsouzení několika sexuálních predátorů 

vystupujících ve filmu. Podle Kamila Kopeckého rozkryl film řadu legislativních nedostatků 

a pomohl k osvětě.102 

1.5 Sociální tematika (nejen) v českém dokumentu 

Již po několik generací je dominantní oblastí české dokumentární scény sociální tematika. 

„Silnou stránkou českého dokumentu byla vždy sociální tematika, mnohé filmy ohromily 

smyslem autora pro autenticitu a jemnocit.“103 

Snímky mapující sociální realitu, jejichž primárním zájmem není změna systému, nýbrž 

přiblížení určité problematiky nebo složitých osobních zkušeností z reálného života (průběh 

závažného onemocnění, zkušenosti s léčbou, péče o hendikepované, domácí násilí, rodina, 

smrt v rodině, rozvod, téma minorit, bydlení, ústavní a zdravotní péče), lze kategorizovat jako 

dokumenty sociální. Pro tyto filmy je více než agitační tón, důležité předání jinak složitě 

přenositelných privátních zkušeností a rozšíření povědomí o dané problematice.104 

                                                 
99 ŠTOLL, Martin Současný český dokument a odpovědnost za svět…, s. 120. 
100 Česká televize: „Natáčení se uskutečnilo pod dohledem ředitelky Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky, 

právníka a kriminalisty se specializací na kyberkriminalitu.“ Dokument V síti. Česká televize.cz [online]. [cit. 20. 

7. 2020] Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/ 
101HRONOVÁ, Zuzana. Predátoři z filmu V síti. Někdo byl u soudu, jiný s dětmi na lyžáku, žasne Klusák. 

Aktualne.cz [online]. [cit. 20. 7. 2020] Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-

svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/ 
102Tamtéž. 
103 ŠTOLL, Martin. Stručně z historie českého dokumentárního filmu…, s. 75. 
104 ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci…, s. 343. 

https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/_TS_/1549959463?__p_ob=&_fltrok=ok&_repok=&__cntext__=&xls_num=&fname=obd_public&_druh_filtru=&p_pohled_id=&public_id=&obd_public_bez_hlavicky=1&barva=&font=&obd_public_bez_hlavicky_seznam=0&obd_public_bez_filtru=0&obd_public_bez_volby_filtru=1&obd_public_sirka_seznamu=&nabizet_kosik=1&nabizet_lupu=1&nabizet_export=1&zobrazit_paticku=0&filtrovano=1&f_toto_fin=0&f_filtrovat=1&pocet_zaznamu=&_report=0&__templ_max_pocet__=20&razeni_zaznamu=&_autor_presny_text=0&_diakritika=0&_v_ozn_public=&_a_prijmeni=&_a_jmeno=&_autor_org_podriz=&lov_value__autor_org_podriz=--+nevybr%C3%A1no+--&_a_cis=&lov_value__a_cis=--+nevybr%C3%A1no+--&f_osoba_identif=&f_g_gra=&_v_spe=&vrdropinput2=--+nevybr%C3%A1no+--&_v_rok=&_v_naz=&f_v_tit=Sou%C4%8Dasn%C3%BD%20%C4%8Desk%C3%BD%20dokument%20a%20odpov%C4%9Bdnost%20za%20sv%C4%9Bt&_v_riv_cislo_s=&filtr=Odeslat&__idf=AC4FF8122E9E11E9B94DA07FF3938C82
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/film-v-siti-ukazal-jak-svadi-dvanactky-muz-presto-dal-porada/r~ea50b39c636b11ea842f0cc47ab5f122/
https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/_TS_/1549959463?__p_ob=&_fltrok=ok&_repok=&__cntext__=&xls_num=&fname=obd_public&_druh_filtru=&p_pohled_id=&public_id=&obd_public_bez_hlavicky=1&barva=&font=&obd_public_bez_hlavicky_seznam=0&obd_public_bez_filtru=0&obd_public_bez_volby_filtru=1&obd_public_sirka_seznamu=&nabizet_kosik=1&nabizet_lupu=1&nabizet_export=1&zobrazit_paticku=0&filtrovano=1&f_toto_fin=0&f_filtrovat=1&pocet_zaznamu=&_report=0&__templ_max_pocet__=20&razeni_zaznamu=&_autor_presny_text=0&_diakritika=0&_v_ozn_public=&_a_prijmeni=&_a_jmeno=&_autor_org_podriz=&lov_value__autor_org_podriz=--+nevybr%C3%A1no+--&_a_cis=&lov_value__a_cis=--+nevybr%C3%A1no+--&f_osoba_identif=&f_g_gra=&_v_spe=&vrdropinput2=--+nevybr%C3%A1no+--&_v_rok=&_v_naz=&f_v_tit=Soci%C3%A1ln%C3%AD%20t%C3%A9mata%20ve%20filmov%C3%A9m%20dokumentu%20-%20zrcadlo%20nastaven%C3%A9%20normalizaci&_v_riv_cislo_s=&filtr=Odeslat&__idf=AC4FF8122E9E11E9B94DA07FF3938C82
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Sociální dokumenty jsou velmi užitečným nástrojem pro objevování skrytých sociálních 

problémů a kromě jiného, mohou vést k prolomení tabu, porozumění, toleranci a celkovému 

zcitlivění společnosti vůči mapovanému problému nebo lidem ve znevýhodnění. Otevírání 

tabuizovaných a neuvědomovaných témat vyjadřuje mimo jiné solidaritu ke sdíleným obavám 

a nastavuje zrcadlo společnosti.105 

Kromě reálné pozitivní změny na bázi jednotlivce, mohou audiovizuální díla mapující 

sociální problematiku vést například ke zlepšení systému zdravotní péče. Autor se tak 

mnohdy prostřednictvím konkrétního příběhu pokouší o zobecnění. Pozitivní dopad mohou 

mít tyto snímky také na život samotných protagonistů (integrace, nalezení rodičů), případně 

být příležitostí pro osobní rozvoj (viz dále).106 

Časosběrný snímek Nevítaní (2010) režiséra Tomáše Škrdlanta o odložených 

hendikepovaných dětech pomohl protagonistům k setkání s biologickými rodiči a odhalil 

realitu ústavní péče devadesátých let. 

Snímek Veroniky Stehlíkové Děti úplňku (2017) natočený na motivy stejnojmenného článku 

novináře Petra Třešňáka o životě dětí s nejtěžší diagnózou autismu zvýšil povědomí o této 

nemoci a absenci podpůrné péče ze strany státu. Dokument vedl k rozpoutání debaty 

o nedostatečné státní pomoci rodinám s těžkou formou autismu, osvětovým kampaním 

(související osvětovou kampaň vytvořila ve spolupráci s tvůrci filmu Česká televize) 

a posléze i systémovým změnám a zkvalitnění sociálních služeb, které byly jedním z hlavních 

podnětů pro natočení snímku.107 „Od té doby se změnilo veřejné povědomí o tom, jakou může 

mít autismus podobu, v jaké skutečnosti jako rodina žijeme. Že spektrum autismu neobnáší 

jen lidi, jako je Rain Man, který v jisté legendě reprezentuje tuhle neurovývojovou poruchu 

mozku. A i na úrovni legislativy a státní správy se začala dít řada menších, ale důležitých 

aktivit,“ řekl pro Český rozhlas Plus Petr Třešňák.108 

                                                 
105 Tamtéž, s. 342-343. 
106 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu…, s. 64-

66. 
107 „Budoucnost je hlavním hnacím motorem našeho snažení (…) Podpůrné sociální služby v Česku, ať už 

služby, které pomáhají rodinám, a především potom služby pro dospělé – to znamená pobytové domovy, 

chráněné bydlení, stacionáře pro tento typ klientů, zoufale chybí. Ty stávající nejsou schopné, vzhledem 

k systému financování a nastavení celého fungování, se postarat o lidi, kteří mají tento typ 

symptomatiky,“vysvětlil pro Radiožurnál Petr Třešňák. TŘEŠŇÁK, Petr. In: I díky dokumentu Děti úplňku 

lidé vědí, že autismus není jen Rain Man. TACHECÍ, Barbora. Plus.rozhlas.cz. [online]. [cit. 2020-07-20] 

Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-

petr-7728313 
108 TŘEŠŇÁK, Petr. In: I díky dokumentu Děti úplňku lidé vědí, že autismus není jen Rain Man. 

TACHECÍ, Barbora. Plus.rozhlas.cz. [online]. [cit. 2020-07-20] Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/i-diky-

dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313 

https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
https://plus.rozhlas.cz/i-diky-dokumentu-deti-uplnku-lide-vedi-ze-autismus-neni-jen-rain-man-rika-petr-7728313
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1.5.1 Sociální tematika v českém dokumentu 

Na poli českého dokumentu reprezentuje sociální tematiku svou tvorbou hned několik 

významných osobností jako je například Helena Třeštíková, Miroslav Janek, Jan Špáta, Pavel 

Koutecký, Olga Sommerová, Hana Pinkavová a další, kteří svým originálním autorským 

pojetím, autenticitou a smyslem pro cit vtiskli charakter českému sociálnímu dokumentu.  

Dominantním se tento typ snímku stal v českém prostředí už v průběhu 60. let a v druhé 

polovině 70. let (po nejtvrdším období normalizace), kdy poskytl platformu pro jinak státní 

mocí umlčovaná a tabuizovaná témata a problémy, jejichž prostřednictvím autoři kritizovali 

špatně nastavený systém, nepřímo stát. „Sociálně slabší rodiny, etnické menšiny, lidé se 

zdravotním postižením, ti, kdo se ocitli v izolaci vězení, psychiatrických léčeben, domovů 

důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, dále lidé experimentující s omamnými látkami 

atd. museli zmizet ze zorného úhlu socialistického člověka, a tedy i z pláten kin a televizních 

obrazovek. S těmito lidmi prostě podle strůjců normalizace nebylo možné budovat 

socialismus.“109  

Navzdory tvrdým restrikcím a komisím dohlížejícím na ideovou čistotu, se některým autorům 

postupně podařilo naleznout klíč, jak své příběhy vyprávět ve skrytých významech a mezi 

řádky poskytnout usvědčující důkazy o zvrácenosti doby. Začátek normalizačních let byl však 

nevlídný i vůči sociálním tématům, jelikož neumožňoval reportážní metody práce a tím 

i autentický záznam lidí.110 Zmizela anketa, kterou nahradil lépe kontrolovatelný komentář. 

Světlo do této tvůrčí temnoty se podařilo dvěma snímky vnést až Janu Špátovi, který natočil 

snímek o nevidomém horolezci (Svítí slunce?, 1970) a životě v domově důchodů (Poslední 

dějství, 1970). Helena Třeštíková se posléze vepsala mezi významné osobnosti české 

dokumentární scény inovativní metodu časosběrného záznamu událostí, jejímž 

prostřednictvím prvně zaznamenala svět nevidomých dětí (Dotek světla, 1975) a těhotenství 

kamarádky (Zázrak, 1975). Ve své další tvorbě se věnovala tématu pěstounské péče (Dobrý 

den, můžeme dál?, 1980), protialkoholní léčbě (Tisíc let střízlivosti, 1984), vztahové a rodinné 

problematice (Manželské etudy, 1986) nebo životu na hraně zákona (René, 2008).111 

S politickou situací se postupně rozvolňovaly také možnosti, jichž čeští autoři rádi využili 

k zachycení problematických oblastí a kritice společnosti. Počet snímků mapující sociální 

témata začal stoupat. Zástupci české dokumentární scény se „vrhali na sociální témata se 

                                                 
109 ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci…., s. 342. 
110 Tamtéž, str. 344. 
111 Tamtéž, str. 350. 

https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/_TS_/1549959463?__p_ob=&_fltrok=ok&_repok=&__cntext__=&xls_num=&fname=obd_public&_druh_filtru=&p_pohled_id=&public_id=&obd_public_bez_hlavicky=1&barva=&font=&obd_public_bez_hlavicky_seznam=0&obd_public_bez_filtru=0&obd_public_bez_volby_filtru=1&obd_public_sirka_seznamu=&nabizet_kosik=1&nabizet_lupu=1&nabizet_export=1&zobrazit_paticku=0&filtrovano=1&f_toto_fin=0&f_filtrovat=1&pocet_zaznamu=&_report=0&__templ_max_pocet__=20&razeni_zaznamu=&_autor_presny_text=0&_diakritika=0&_v_ozn_public=&_a_prijmeni=&_a_jmeno=&_autor_org_podriz=&lov_value__autor_org_podriz=--+nevybr%C3%A1no+--&_a_cis=&lov_value__a_cis=--+nevybr%C3%A1no+--&f_osoba_identif=&f_g_gra=&_v_spe=&vrdropinput2=--+nevybr%C3%A1no+--&_v_rok=&_v_naz=&f_v_tit=Soci%C3%A1ln%C3%AD%20t%C3%A9mata%20ve%20filmov%C3%A9m%20dokumentu%20-%20zrcadlo%20nastaven%C3%A9%20normalizaci&_v_riv_cislo_s=&filtr=Odeslat&__idf=AC4FF8122E9E11E9B94DA07FF3938C82
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společenským dosahem cíleně a postupné tání jim šlo na ruku. Ať už se vyjadřovali 

k závislosti na alkoholu nebo drogách, trestné činnosti mladistvých nebo subkulturním 

fenoménům, společným jmenovatelem jim bylo obecnější téma „úniku z reality“.“112  

Dominantním námětem snímků byla zejména rodinná a sociální problematika, například 

rozpad manželství (Příliš časný podzim, 1981; Nezralá ano, 1984), dětské domovy nebo 

ústavy sociální péče (Čekání na maminku (1981). Do hledáčku autorů se dostala také témata 

jako matky samoživitelky, děti v péči otce nebo lidé s hendikepem (Nespatřené, 1996; Mosty, 

1983; Ty to překonáš, 1982). Hojně mapovanými tématy byly nemoci, zdravotní péče (Carpe 

diem,1988; AIDS, 1987), závislost na omamných látkách, delikvence (Majčini kluci, 1988), 

ale i stáří a menšinová témata (Jmenuji se Vojtěch Husár, 1988). Rudolf Granec zkritizoval 

stát prostřednictvím menšinové tematiky ve filmu Toulavé slunce (1979).113  

S postupným uvolňováním se zvyšoval počet snímků a zesílil i jejich kritický tón. Ve filmech 

se postupně objevila mnohoznačnost, zkratka a výjimečně i anketa. Skrze příběhy obyčejných 

lidí se autoři pokoušeli o zobecnění a kritickou reflexi společnosti. Do dokumentu začala 

prosakovat i témata jako například tehdy tabuizovaná homosexualita (Zapovězená láska, 

1990).114  

Po roce 2000 se oblast českého sociálního dokumentu začala zaměřovat i na tzv. měkčí 

témata: rodinnou problematiku, intimní zkušenosti, traumata nebo eseje o životě a smrti. 

Autoři stále více čerpají inspiraci v zahraničních tématech i metodách. Mezi reprezentanty 

této tvůrčí oblasti můžeme zařadit například autory jako je Olga Sommerová (Přežili jsme 

svoje děti, 2007), Jana Ševčíková (Gyurmi, 2008), Břetislav Rychlík, Monika Rychlíková 

(Černá srdce…zem není gulatá, 2009), Jan Šikl (Soukromé století, 2005–2010), David 

Vondráček (Láska v hrobě, 2012) a další.115 

1.5.2 Specificita tvorby sociálních dokumentů 

Podobně jako sociálně-angažovaná žurnalistika116 nebo humanistická fotografie,117může být 

i sociálně zaměřený nebo angažovaný dokument (ve stylu Michaela Moora) nástrojem 

                                                 
112 Tamtéž, str. 344. 
113 ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci…, s. 350. 
114 Tamtéž, s. 350-352. 
115 ŠTOLL, Martin Současný český dokument a odpovědnost za svět…, s. 120-121. 
116 FENCLOVÁ, Anežka. Sociální žurnalistika jako specifický typ žurnalistiky. Praha, 2017. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Hájek, Roman. 
117 ŠURKALA, Marek. Idea humanity v dokumentární fotografii. [online]. Ostrava, 2014.  [cit.28-07-2020]. 

Diplomová práce. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
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https://theses.cz/id/ozzxvj/
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umožňujícím změnu sociální reality, jejíž obraz se pokouší co nejvěrněji zachytit. Vzhledem 

k subjektům své pozornosti, lidem, kteří mohou být ve znevýhodnění (nemoc, složitá životní 

situace, hendikep, ohrožená života), tak mnohdy tento typ dokumentu vyžaduje výraznější 

ohledy, více času a specifické metody práce, než je tomu v případě témat jiných. Proto je při 

jejich realizaci nezbytné být seznámen s nepsanými eticko-morálními principy a metodami 

vycházejícími z obecně uznávaných norem. „V evropském kontextu jde o to, že dokumentární 

film jako součást kulturního dění v jakékoliv evropské zemi by měl přispívat k národnímu 

sebevědomí, rozšiřovat kulturní a společenské povědomí, a tak přispívat k vzájemnému 

chápání a porozumění mezi jednotlivými evropskými národy. Jen svébytné a sebevědomé 

národy totiž mohou vytvořit fungující globální společenství, v němž každý prvek má a zná své 

místo. A právě dokumentární film (v širokém mezinárodním měřítku), postavený na etických 

principech, k tomu může přispět.“118 

Jak uvádí Nichols a řada dalších, dbát na určitá etická pravidla, by měl autor snímku již od 

chvíle, kdy se rozhodne zpracovat námět, oslovit protagonisty a získat požadovaný souhlas 

s natáčením.119 Dalším z nepsaných pravidel je obeznámit protagonisty s tvůrčím záměrem 

a možnými důsledky plynoucími z natáčení a odvysílání filmu. To je problematické zejména 

ve chvílích, kdy je snímaným subjektem dítě, sociálně slabší či hendikepovaný člověk, jež 

možnosti konečného vyznění svých výpovědí a prezentace před kamerou nedokáže 

odhadnout. V takových případech získává režisér souhlas od zákonného zástupce, přesto je na 

morální odpovědnosti filmaře, aby dotyčné dostatečně seznámil s „charakterem budoucího 

díla, s rolí, již budoucí protagonista bude v obsahu zastávat, a také upozornit na možná úskalí 

i případné následky z natáčení plynoucí.“120 Stejně tak to ale může platit pro lidi v kritických 

a vypjatých životních situacích, kteří jednají pod vlivem silných emocí či stresu.  

Opakovaně zmiňovaným je v odborné literatuře také dopad, který tyto dokumenty mohou mít 

na diváky a samotné protagonisty. „Dalším etickým problémem spojeným se sledováním 

příběhů lidí, kteří souhlasili s natáčením svého utrpení, je riziko proměny jejich utrpení ve 

zboží. Filmař autentické utrpení po dokončení filmu promění v produkt, který je pak prodán 

konzumentům – divákům filmu. Protagonisté tak mohou být zkresleně představeni jako pouhé 

                                                 
118 HÁDKOVÁ, Jana. Etické principy v dokumentárním filmu: Pokus o rozkrytí nepsaných pravidel tvorby 

dokumentů. str. 15–23. In: HUČKOVÁ, Jadwiga, Jan KŘIPAČ a Iwona ŁYKO, ed. Český a polský 

dokumentární film v éře evropeizace: Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Přeložila Joanna 

DERDOWSKA. Praha: Národní filmový archiv, 2015. ISBN 978-80-7004-164-2. str. 15. 
119 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu…, s. 64. 
120 HÁDKOVÁ, Jana. Etické principy v dokumentárním filmu: Pokus o rozkrytí nepsaných pravidel tvorby 

dokumentů…., s. 18. 
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oběti či předměty našeho soucitu. Toto nebezpečí lze eliminovat dodržováním určitých zásad, 

a hlavně respektováním důstojnosti lidí, jejichž práva jsou porušována.“121 

I z toho důvodu je nezbytné dbát na eticko-morální aspekt už při samotném natáčení a práci 

s protagonisty, jejichž životy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny. Zajímavě o této 

problematice hovoří v souvislosti se světově oceňovaným snímkem Normální autistický film 

ředitelka jedné z poboček Asociace APLA122 Dagmar Zápotočtová, která navzdory nesporné 

umělecké kvalitě díla, vidí i jeho možné negativní konotace ve vztahu ke znevýhodněným 

protagonistům. „Na mě velmi zapůsobilo, že se děti s Aspergerovým syndromem ve filmu 

identifikovaly – jednak občansky, s uvedenými jmény, a pak také tím, že nám svěřují své 

negativní prožitky. Vybrané děti jsou schopny o sobě hovořit jako o negativních jedincích 

a popsat své slabosti. Díky filmu se stávají veřejně známými. Je to sice dobrá cesta, jak 

upozornit na problém autismu a přiblížit obtíže nositelů poruchy, ale přináší s sebou i rizika 

v podobě možných negativních reakcí nebo i zneužití,“123vysvětlila pro portál dokrevue.cz 

Zápočtová. 

Důležitý je tedy empatický a citlivý přístup k protagonistům, snaha neublížit a nezneužít 

(mnohdy složitě) získané důvěry lidí, kteří jsou ve znevýhodnění. V morálním desateru 

dokumentaristy by podle Hádkové nemělo chybět: „neublížíš svým protagonistům“124, 

snímanou osobu nedehonestujeme a nepomlouváme“125, „nezveřejníme skutečnosti, jež by 

dotyčného mohly dohnat například až k sebevraždě.“126 

Dodržovat určité etické principy je důležité také ve vztahu k divákům, které by se autor neměl 

snažit šokovat emočně vypjatými situacemi a záběry. „Autor a střihač jsou příliš „v tom“, 

uvnitř skládaného díla a někdy si ani nejsou již schopni uvědomit různé nuance, které jejich 

dílo srážejí na úroveň například vyděračského citového pamfletu.“ Autorka citátu Jana 

Hádková zmiňuje, jako příklad překročení únosné hranice, scénu ze snímku Přežili jsme svoje 

děti, kde režisérka Olga Sommerová nechává v záběrech opakovaně plakat rodiče, jimž 

zemřelo dítě. „Občas se v diskuzích o lidskoprávních filmech objevuje tvrzení, že lidem 

sledování takovýchto filmů umožňuje cítit se lepšími, protože jsou podněcováni k soucitu 

                                                 
121 NOVICKY, Maciej. Lidskoprávní tematika…., s. 66. 
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s ostatními. Tato „narcistní lítost“ je jednou z etických nástrah, které na filmové tvůrce číhají 

a které často odhalují povýšenecký postoj filmových tvůrců (případně diváků) 

k protagonistům filmů.“127 

Problematickou oblastí se v případě kritických témat může stát také urputná a jasně zacílená 

touha filmaře po změně nebo snaha moralizovat promítnutá do tendenčního způsobu 

vyprávění. Ožehavá je rovněž disciplína vyprávění v první osobě, kdy mohou filmaři 

sklouznout k přehnané subjektivitě a sebeprezentaci před kamerou, kdy se do popředí namísto 

tématu, dostává sám autor.128 Jiné je to v případě vyprávění o své vlastní soukromé 

zkušenosti, kdy je autorova prezentace před kamerou pochopitelná a tolerovatelná. V ideálním 

případě by vyprávění prostřednictvím konkrétního příběhu mělo umožňovat zobecnění. 

Měně striktní pohled na eticko-morální pravidla pak platí v případě zpracování 

kontroverzních, témat, tedy u kritických a angažovaných dokumentů, k jejichž natočení je 

často zapotřebí specifických tvůrčích, až investigativních metod – skryté kamery, přestrojení, 

ale i klamání okolí a protagonistů (Hranice práce, Občan Snowden, V paprscích slunce). 

„Pokud chceme (v těchto filmech) dostát pravdě, používáme argumenty obou stran a necháme 

na divákovi, aby si vytvořil vlastní názor.“129 S rizikem práce ovšem stoupá požadavek na 

ochranu protagonistů a štábu, jejichž životy, práce nebo rodina mohou být v ohrožení. 

1.6 Festivaly s lidskoprávní tematikou 

Festivaly orientované na problematiku lidských práv a sociální témata se v oblasti filmové 

tvorby vyskytují od poloviny 80. let. „Nejstarší z těchto festivalů – Mezinárodní filmový 

festival v americkém Vermontu130 – se poprvé uskutečnil v roce 1985. O tři roky později se 

konal lidskoprávní festival Human Rights Watch v New Yorku a během 90. let 20. století 

vznikly významné lidskoprávní festivaly v Evropě, například v roce 1995 nizozemský 

Amnesty International Film Festival (nyní Movies That Matter131) nebo v roce 1999 pražský 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.“132 
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Po zmíněných festivalech pak následovala řada dalších (Watch Docs International Film 

Festival133, Nuremberg International Human Rights Film Festival134 One World Romania,135 

Verzio Human Rights Documentary Film Festival136 a další), které prostřednictvím (zejména 

dokumentárních) snímků rozšiřují povědomí o problematice lidských práv. Ta se vyskytuje 

rovněž v hraném filmu, pro střední Evropu je ale typický dokument.137 

Kromě vybraných dokumentárních snímků mohou tvůrci lidskoprávních festivalů zvýšit 

informovanost a ochranu lidských práv na to navázanou edukativní, osvětovou, charitativní 

nebo rozvojovou činností, které mají za cíl pozitivně ovlivnit snímanou realitu.138 Důležitou 

součástí festivalového programu lidskoprávních festivalů jsou proto vzdělávací programy, 

debaty a diskuze uvádějící komplikovaná témata do širšího kontextu. 

Takto zaměřené festivaly sdružuje od roku 2004 v Praze založená oficiální mezinárodní síť 

The Human Rights Film Network, jejímž prostřednictvím jednotlivé festivaly (v tuto chvíli 32 

má organizace 32 členů) komunikují a participují na celosvětové distribuci takto zaměřených 

dokumentárních snímků.139 Zakládajícím členem je rovněž český Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,140 který pomocí této platformy otevírá 

cestu do světa autorům českých snímků.141 

1.6.1 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 

Festival Jeden svět je v současné době největším evropským festivalem zaměřeným na 

problematiku lidských práv. Byl založen v Praze v roce 1999 neziskovou organizací Člověk 

v tísni a brzy se rozšířil i do dalších 35 regionů v České republice. Svou orientací 

a tematickým záběrem Jeden svět na poli českého dokumentu vyniká. Jako jediný se totiž 

v současné době úzce specializuje na lidská práva a stále více i na sociální a environmentální 
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tematiku. Programová mozaika je každý rokem složena ze širokého spektra sociálních, 

rodinných, lidskoprávních, ale i politicky angažovaných a environmentálních témat, jejichž 

prostřednictvím pořadatelé usilují o zvýšení informovanosti a pozitivní dopad na realitu. 

„Myšlenka lidskoprávního filmového festivalu je postavena na přesvědčení, že film je mocné 

médium, díky kterému je možné měnit svět k lepšímu.“142 „Počátkem roku 2007 získal 

festival čestné uznání Honourable Mention for Peace Education UNESCO za výchovu 

k lidským právům.“143 

Kromě hlavní části festivalu, která probíhá po dobu jednoho týdne v Praze, festival dále 

pokračuje do českých regionů (Jeden svět v regionech) i za hranice země, do Bruselu (Jeden 

svět v Bruselu). Tamní odnož festivalu pořádá společnost Člověk v tísni se Stálým 

zastoupením České republiky při EU, Českým centrem v Bruselu a Evropským parlamentem. 

Představeno je zde několik zásadních lidskoprávních dokumentů doprovázených pofilmovou 

debatou v sídlech významných institucí a organizací, které si kladou za cíl vnést téma i do 

společenské diskuse. 

Z podstaty existence festivalu Jeden svět v rámci společnosti Člověk v tísni, je jedním 

z festivalových poslání rovněž propagace témat a podpora činnosti jednotlivých oddělení 

společnosti Člověk v tísni, jako jsou například Programy sociální integrace. Ty mají 

pobočky v různých českých městech, ve kterých pracují například s lidmi z vyloučených 

lokalit a jinými menšinami. Prostřednictvím snímků s příbuznou tematikou mohou 

komunikovat svou práci v dotčených regionech a podpořit sociální aktivity Člověka v tísni. 

Důležité místo má na festivalu také Jeden svět na školách, tedy program zajišťující neveřejné 

projekce pro školy (jedná se o 4–6 filmů, které nejsou zahrnuty do programu) nebo koncept 

otevřenosti pro lidi s postižením – Jeden svět pro všechny, jehož smyslem je zpřístupnit 

projekce i lidem s hendikepem. Myšlenka bezbariérovosti je tak zahrnuta, jak 

v tematické, tak organizační složce festivalu. 

Neopomenutelné místo v programu mají i nadstavbové aktivity (přednášky, vzdělávací 

programy, šíření vzdělávacích materiálů, pořádání workshopů), zejména debaty 

s festivalovými hosty, autory snímků, odborníky na danou problematiku či novináři, které 

                                                 
142 Jeden svět festival dokumentárních filmů o lidských právech: Jeden svět v regionech – Jak na to?. Interní 

materiál festivalu Jeden svět. 3. aktualizace. 2019, s. 6. 
143 BÍLKOVÁ, Veronika. Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: KARLAS, Jan a kol. Jak předsedat 

Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

2008. ISBN 978-80-86506-66-1,  str. 359. 
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doprovází téměř každou projekci. Důležitým posláním festivalu je také dlouhodobá snaha 

o propagaci českých snímků a jejich autorů v zahraničí. 

Festivalové sekce a ceny 

Ke smysluplnému programovému ukotvení a orientaci v pestré paletě snímků existují na 

festivalu od jeho založení soutěžní a tematické kategorie. Jejich množství, názvy i zaměření 

se za dobu existence festivalu v závislosti na změnách ve společnosti a dramaturgickém 

vývoji modifikovaly. V současné době (2020) se jedná o tři stálé soutěžní kategorie 

Mezinárodní soutěž, Českou soutěž a kategorii Máte právo vědět) a dále devět kategorií 

tematických. Mimo tyto sekce, jsou v rámci jednotlivých ročníků nepravidelně začleňovány 

kategorie navíc. Ty se zaměřují na hlavní téma ročníku.144 

Mezi tradiční soutěžní kategorie, jejichž existence je spjata již s počátky festivalu, patří 

Mezinárodní soutěž (dříve Hlavní soutěž) a o pár let mladší soutěž Máte právo vědět. 

Nejmladší z trojice soutěžních kategorií, je od roku 2017 Česká soutěž, jež se vyprofilovala 

z mnohaleté nesoutěžní sekce s názvem České dokumenty, později Český pohled. V průběhu 

let patřila mezi soutěžní kategorie také Soutěž krátkých forem neboli filmů se stopáží do 

35 minut (2009), kde bylo možné získat Cenu primátora hlavního města Prahy. 

Podrobný exkurz do jednotlivých kategorií nabízí v praktické části práce podkapitola 

Festivalové sekce, ceny a poroty. 

1.7 Pojmy dramaturg a dramaturgie145 

Ucelená definice pojmu dramaturgie je nesnadná, jelikož se používá shodně pro označení 

vícero druhů činností a procesů souvisejících s divadlem, hudbou, filmem nebo žurnalistikou. 

Její výklad je navíc v různých zemích odlišný (script supervisor).146 Původně se tento termín 

začal objevovat v divadelní sféře, kde označoval proces převedení dramatického textu do 

divadelního představení, tedy jevištní podání textu a hlídání logické návaznosti. S rozvojem 

                                                 
144 Zatím se jedná o nepravidelně zařazovanou kategorii, která by podle Ondřeje Moravce měla mít do budoucna 

pevné postavení v programu a být více systematická. 
145 Rastegar, Roya (2016): Seeing differently; The curatorial potential of film festival programming. In: Valck, 

Marijke de, Brendan Kredell a Skadi Loist. Film festivals: history, theory, method, practice. New York, NY: 

Routledge, 2016. 238 p. ISBN: 978-0415712460, s. 182. 
146 V anglosaském prostředí se označení filmový dramaturg používá ve spojitosti s osobou, jež má na starost 

zejména produkční či postprodukční fáze výroby filmu. Nejblíže má k profesi dramaturga, jak ji známe ve 

středoevropském systému tzv. script supervisor, který dohlíží na odpovídající realizaci scénáře. Scipt supervisor 

rovněž vybírá vhodná a nosná témata ke zpracování pro filmové plátno či divadelní prkna, a kontroluje 

dramatičnost a dialogičnost scénáře. Ostatní povinnosti dramaturga jsou rozptýleny mezi jiné pracovníky, 

producenty, režiséry, střihače a další. Obrazor. Filmové recenze, novinky a trailery. Dramaturgie (nejen) 

dokumentárního filmu – Téma. [online] [cit. 20-07-2020] Dostupné z: http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-

dokumentarniho-filmu-tema/ 

http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/
http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/
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médií začala dramaturgie nacházet uplatnění i v dalších oblastech, například kinematografii, 

kde dramaturg dohlíží na obsahová a estetická kritéria při realizaci filmového scénáře.147  

V českém prostředí se s pojmem dramaturgie setkáme v několika konotacích. Existuje 

dramaturgie divadelní, filmová, televizní, hudební či festivalová. Detailnější představu 

o dramaturgii je možné získat prostřednictvím osoby dramaturga a představením činnosti jeho 

práce v jednotlivých odvětvích.148 

1.7.1 Osoba dramaturga 

Dramaturga najdeme jak v divadelní, televizní, tak filmové tvorbě nebo v rádiu. „(…) 

V rozhlase a televizi označuje pracovníka odpovědného za dramaturgii, tj. za vytváření 

koncepce dramaturgického, ale i publicistického a dokumentárního díla (rozhlasového či 

televizního pořadu), někdy i celého programu.“149 Vybírá vhodná a divácky atraktivní témata 

pro televizní pořady. Podílí se také na dramaturgických plánech a dohlíží na obsahovou 

a formální stránku jednotlivých děl, na jejichž realizaci spolupracuje s dalšími tvůrci pořadu 

(režisér, producent) nebo vysílacího okruhu.150 

Předmětem práce dramaturga je také práce s texty, výběr námětů nebo příprava 

dramaturgických plánů.151 Ve prospěch lepšího výsledku může dramaturg navrhovat změny 

ve filmových scénářích a divadelních textech či měnit koncepci hudebních představení. 

„Hudební dramaturg v rozhlase je zodpovědný za výběr hudby, kterou stanice vysílá, 

dramaturg divadelní inscenace může na druhé straně být překladatelem a spisovatelem textu, 

který soubor hraje. Televizní dramaturg při přípravě dokumentárního snímku působí na 

respondenta jako druhý režisér. V soukromé televizi pak dramaturg nakupuje formáty od 

zahraničních producentů a připravuje novou sérii reality show na pomezí algoritmizace 

činnosti štábu.“152 

Filmový dramaturg pak může být režisérovi, střihači a dalším členům štábu k dispozici během 

natáčení, kdy funguje jako jakýsi poradce, průvodce či spoluautor, jehož úkolem je na podnět 

režiséra vstoupit do vývoje filmu, kontrolovat logiku jednotlivých kroků, případně navrhnout 

funkční změny, které by mohly snímku pomoci (vyjadřuje se například k emoční únosnosti 

                                                 
147 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5826-2, s. 45. 
148 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5, s. 74. 
149 Tamtéž. str. 74. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž.  
152 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích…, s. 45. 
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scén, etickým aspektům, logické návaznosti, dramatičnosti, autenticitě či lokalitě a době 

natáčení). Specifickou oblastí, je dramaturgie dokumentárních filmů, při jejichž vzniku 

mnohdy neexistuje podrobný scénář a natáčení probíhá dle aktuálních okolností a nápadů 

autora. Tím je práce dramaturga ztížena.153 

Speciální odnož tvoří dramaturgové divadelních, hudebních, filmových a jiných festivalů, 

kteří mají na starost zejména tvorbu programu či výběr repertoáru, za který odpovídají. Pro 

dramaturgii festivalů je typická práce ve vícečlenných týmech (tzv. programové oddělení). 

Nezbytnou součástí práce je nastudování materiálu odpovídajícího danému formátu, ať už jde 

o čtení scénářů, divadelních her, zhlédnutí široké palety filmů nebo poslechu repertoáru 

hudebních kapel dle zaměření a poslání daného média, instituce nebo formátu. Profese 

festivalového dramaturga zahrnuje kromě výběru děl a formování programu, také organizační 

a nadstavbové aktivity, včetně propagace. Hranice mezi uměleckou a produkční oblastí 

formování festivalu je tedy nepatrná.154 

1.8 Dramaturgie filmových festivalů jako svébytná disciplína 

Dramaturgie neboli programování filmových festivalů je svébytnou disciplínou odvíjející se 

od zaměření a organizační struktury jednotlivých festivalů. Oba tyto pojmy se mnohdy 

vztahují k celému konceptu filmového festivalu, tedy jak k oblasti umělecké (výběr filmů do 

programu), tak produkční (výroba, filmové pitchingy, semináře) a organizační (komunikace 

s filmaři, workshopy, doprovodný program). Jak ve své práci zmiňuje Černá: „Samotná 

organizace filmových festivalů a plynulé míchání kompetencí může výrazně ovlivňovat 

výslednou dramaturgii a celkový koncept jednotlivých festivalů.“155 

Sestavení programu má v rámci festivalu na starost obvykle širší tým dramaturgů – 

programové oddělní, které má za úkol naplnit vize festivalu a sestavit program odpovídající 

tematickému zaměření a festivalovému kodexu tak, aby byl rozpoznatelný v množině 

filmových festivalů a měl jasnou „tvář“. 

Součástí práce dramaturga filmového festivalu je tedy sestavení programu, nebo jeho částí, 

tedy výběr z přihlášených či vytipovaných filmů dle zaměření, tématu a požadavků festivalu 

                                                 
153 STRACHOTA, Karel, PORYBNÁ, Tereza a Helena ZAJÍCOVÁ, ed. Základy dokumentárního filmu…, s. 41. 
154 Obrazor. Filmové recenze, novinky a trailery. Dramaturgie (nejen) dokumentárního filmu – Téma.  [online] 

[cit. 20-07-2020] Dostupné z: http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/ 
155 ČERNÁ, Barbora. Dramaturgie festivalu dětského filmu na příkladu proměny zlínského festivalu v letech 

1989–2012. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav filmu a audiovizuální kultury. Brno. 2018, 97 str. 

Vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., s. 6. 

http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/
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(stopáž, datum premiéry, formální požadavky apod.). Filmy jsou následně dramaturgy 

kategorizovány dle jednotlivých sekcí, tematického zaměření nebo ročníkového tématu. 

Podle množství snímků a velikosti festivalu, je rozvržena struktura programového oddělení, 

jejíž někteří členové mají na starost prvotní fáze výběru, jiní naopak finalizují. Výběr zahrnuje 

také eliminace obsahově či formálně nevyhovujících snímků. Cílem práce festivalových 

dramaturgů je nabídnout jedinečný a neokoukaný filmový program. Pro práci dramaturga je 

tedy nezbytné mít přehled o filmové a televizní distribuci a programové skladbě 

konkurenčních festivalů. 

Součástí (tzv. aktivní) dramaturgie je například cestování po jiných zahraničních festivalech, 

účast na zkušebních projekcích, sledování filmu už od jeho zrodu či komunikace s tvůrci 

o možném premiérovém uvedení. „Pasivní dramaturgie“ pak zahrnuje výběr z přihlášených 

snímků. Často se jedná o průnik těchto dvou přístupů. Náplní práce dramaturga festivalu je 

rovněž komunikace s médii, moderace pofilmových diskuzí a tvorba doprovodného 

programu.156 

Úkolem programového oddělení je mimo jiné navrhovat případné změny ve struktuře 

a profilaci festivalu, definovat festivalové kategorie a sekce či nastavovat organizační 

postupy. V čele tohoto útvaru bývá programový ředitel určující hierarchii výběru a nastavení 

festivalové politiky. Slovo má také v otázce umělecké strategie. 

1.8.1 Dramaturg festivalu Jeden svět 

Práce dramaturga na festivalu Jeden svět zahrnuje kromě nastudování cca 1200 přihlášených 

dokumentů a jejich následného výběru, také koordinaci předvýběru a Programové rady (viz 

následující podkapitola Formování programu festivalu Jeden svět). Nezbytnou součástí práce 

jsou návštěvy zahraničních festivalů, jejichž součástí je důsledná rešerše programu a navázání 

vztahů s tamními dramaturgy a účastníky. O to se dramaturgický tým pokouší i na domácím 

festivalu Jeden svět, v jehož rámci usiluje nejen o dobré vztahy s dokumentaristy, ale 

i o jejich vzájemné propojení, propagaci jejich tvorby a vzdělávání. Z tohoto důvodu jsou 

pořádány například kulaté stoly,157 formální večírky, workshopy nebo tzv. pitchingy,158 kde 

mají dokumentaristé možnost svůj snímek i tvůrčí záměr představit. Součástí práce 

                                                 
156 Obrazor. Filmové recenze, novinky a trailery. Dramaturgie (nejen) dokumentárního filmu – Téma.  [online] 

[cit. 20-07-2020] Dostupné z: http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/ 
157 Mezinárodní setkání režisérů a filmařů, poznámka autorky práce. 
158 Krátké prezentace filmů, poznámka autorky práce. 

http://www.obrazor.cz/dramaturgie-nejen-dokumentarniho-filmu-tema/
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dramaturga, je mimo jiné, také získávání festivalových hostů, porotců a v případě 

neziskového festivalu Jeden svět, rovněž psaní grantů. 

Hlavním cílem a posláním festivalu Jeden svět, a tedy i jeho dramaturgů, je přinášet snímky 

vedoucí k ochraně lidských práv, rozšíření povědomí o dané problematice a osvětě. Smyslem 

festivalu je prostřednictvím snímků a následných debat s odborníky podnítit k debatě, 

sociálnímu zcitlivění, případně změně špatně nastaveného systému. Sekundárním cílem je 

propagace sociálních a charitativních aktivit, jež zaštiťují jiné sekce neziskové organizace 

Člověk v tísni. 

1.8.2 Programové oddělení a dramaturgie festivalu Jeden svět 

Programovou skladbu a s ní spojené formování a vývoj festivalových sekcí, tedy i získávání, 

výběr a řazení snímků do jednotlivých tematických kategorií, má v rámci festivalu Jeden svět 

na starost Programové oddělení. To se v současnosti skládá ze dvou složek – Programové 

rady a tříčlenného Týmu hlavních dramaturgů, v čele s programovým ředitelem, kteří 

společně rozhodují o finálním programu jednotlivých ročníků.  

Obě složky Programového oddělní se v závislosti na vývoji festivalu za dobu jeho existence 

od roku 1999 několikrát proměnily, a to jak z hlediska struktury, personálního obsazení, tak 

samotného fungování. Zásadní změna dramaturgického konceptu v námi sledovaném období 

(2009–2019) nastala v roce 2017, kdy na post programového ředitele nastoupil Ondřej 

Moravec. S jeho nástupem vznikla Programová rada založená na principu kumulace témat 

pod její jednotlivé členy. Kromě specializace na konkrétní tematické kategorie, získali 

členové týmu zajišťující první kolo výběru (cca 11 lidí) také větší pravomoci, lepší finanční 

ohodnocení nebo silnější slovo v dalších fázích výběru. Za jeho působení byla zavedena 

kategorie Česká soutěž. 

S personálním obsazením, způsoby práce a vývojem dramaturgického týmu formujícího 

program festivalu Jeden svět blíže seznamuje podkapitola Programové oddělení festivalu, 

která čtenáři nabídne sumarizaci autentických rozhovorů s dramaturgy o vývoji a proměnách 

dramaturgie festivalu Jeden svět. 

 

2 Metodika 
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Celkový koncept práce byl navržen s ohledem na hlavní předmět výzkumu, tedy zmapování 

české dokumentární tvorby prezentované v rámci České sekce festivalu Jeden svět v letech 

2010–2019 a dramaturgii této sekce. Tomu byla přizpůsobena i teorie strukturovaná na 

základě předcházejících dekád, které mají za cíl přiblížit téma v kontextu. Na základě rešerše 

dostupné literatury poskytuje teoretická část práce ukotvení tématu v odborné literatuře 

a vysvětlení základních pojmů užívaných v rámci praktického výzkumu. 

Pro dosažení stanovených cílů práce byla zvolena kombinace kvalitativních výzkumných 

metod, které jsou otevřenější novým podnětům, pokud se jedná o dosud nezmapované 

oblasti159 a umožňují zodpovězení otázky „Jak?“, která je nezbytná pro splnění našich 

výzkumných cílů (Jaké proměny nastaly v dramaturgii festivalu v uplynulých deseti letech, 

Jaké znaky jsou pro snímky reprezentující Českou sekci na festivalu signifikantní. 

„Charakteristickým prvkem těchto metod je, že nejsou standardizované, jako je tomu u metod 

kvantitativních. Interakce výzkumníka a zkoumaného má vždy odlišnou podobu na základě 

unikátního průběhu a (v případě lidí) reakcí objektu.160 

Této vlastnosti jsme využili zejména v případě prvního oddílu praktické části práce 

zaměřeného na proměny dramaturgie České sekce festivalu Jeden svět, který byl založen na 

původních polostrukturovaných rozhovorech s členy Programového oddělení festivalu Jeden 

svět, jenž působili v námi sledovaném desetiletém období (2010–2019). Konkrétně 

s Ondřejem Kamenickým (ředitelem JS, dříve asistentem JS v regionech), Lenkou 

Lovicarovou (výkonnou ředitelkou festivalu JS, někdejší ředitelkou JS v regionech), 

Ondřejem Moravcem (dramaturgem a ředitelem programového oddělení) a dramaturgyněmi 

Julií Károvou a Barborou Hudečkovou. 

Polostrukturované rozhovory161 probíhaly na základě předem stanovené struktury otázek162 

(viz příloha č. 1) a trvaly v rozmezí od 60 do 90 minut. Kromě rozhovoru s programovým 

ředitelem Ondřejem Moravcem, se rozhovory uskutečnily vždy se dvěma respondenty 

najednou, což se vzhledem k možnosti vzájemných interakcí, ukázalo jako přínosné. 

Významné části rozhovorů byly přepsány, zeditovány a podrobeny kvalitativní analýze. Pro 

hloubkovou analýzu a vyhodnocení textu na bázi jednotlivostí a podstatných detailů, jsme 

                                                 
159 TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4, s. 18. 
160 Tamtéž.  
161 Poznámka autorky: Polostrukturovaný neboli řízený či semistrukturovaný rozhovor je jednou z metod 

kvalitativního výzkumu, který umožňuje odchylku od předem připravené struktury otázek. SEDLÁKOVÁ, 

Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9. str. 211 
162 Tamtéž, s. 210–211.  
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využili tzv. metody aktivního čtení (closely analyze), při které výzkumník sleduje, jak se 

jednotlivé části mezi sebou propojují a na základě jejich podobnosti skládá informace do 

ucelených celků, z nichž formuje vlastní text.163 Pracovali jsme také s údaji zachycenými 

v závěrečných zprávách a archivu jednotlivých ročníků. Na základě provedených rozhovorů 

byla navržena osnova teoretické části práce tak, aby poskytla teoretický základ dalšímu 

výzkumu a korespondovala s jeho obsahem. 

V druhém oddílu praktické části práce založeném na analýze snímků uvedených v rámci 

České sekce festivalu Jeden svět v letech 2010–2019 jsme se inspirovali tzv. konceptem 

klíčové situace, který sleduje podoby autorství.164 Jeho autor, Martin Štoll, jej charakterizuje 

takto: „Výchozí tezí, inspirovanou teorií Pavla Branka, je postulát, že každé autorské dílo má 

svůj specifický materiál a autor jej specifickým způsobem zpracovává. Výsledná kompozice 

však může být pouze jedna. Právě to, že autor získal materiál s nějakým cílem a sám určil, 

kterou část zvýrazní, ke které bude všechny kompoziční a koncepční prvky směřovat (tedy jak 

je bude „orcherstrovat“), pak lze interpretovat jako autorský přístup k tématu. A okamžik 

ve filmu, kdy se protíná téma, forma a autorův postoj v jednom ohnisku, kde tyto tři složky 

kulminují, nazýváme klíčovou situací.“165 

Než bylo přistoupeno k samotným analýzám, v prvním kroku byla pro účely zúžení 

analyzovaného vzorku v rámci předvýzkumu provedena katalogizace 107 snímků 

zařazených do České sekce v průběhu deseti ročníků festivalu, které jsou předmětem našeho 

výzkumu. Filmy jsme na základě obsahu a zaměření rozdělili do několika tematických 

kategorií. 

Část práce věnovaná filmovým analýzám byla úmyslně zaměřena na osm českých dokumentů 

z námi zformované tematické kategorie „Rodina, děti a sociální témata“, jež z rozhovorů 

vyplynula jako jedna z dominantních částí festivalového programu. V této kategorii jsme 

analyzovali snímky definující originální autorský přístup. 

Cílem předvýzkumu bylo zajistit reprezentativní výběr poskytující pestrost po formální 

i obsahové stránce. Pro výběr byly určující rovněž odlišné tvůrčí přístupy. Abychom zajistili 

různorodost zpracování, vybírali jsme snímky nejen z portfolia etablovaných českých 

                                                 
163 KAIN, Patricia. How to Do a Close Reading. [online] Harvard College Writing Center. c. 1998 [cit. 2020-07-

20]. Dostupné z: https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading 
164 ŠTOLL, Martin. OKO - pohled na (tehdejší) současnost. 37 hodin autorského svědectví o české společnosti 

v novém státě (2018) pp. 209-221 In: Národopisná revue 3/2018. Národní ústav lidové kultury. 2018. 256 str. 

ISSN 0862-8351, s. 215. 
165 Tamtéž.  

https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading
https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/_TS_/1549959463?__p_ob=&_fltrok=ok&_repok=&__cntext__=&xls_num=&fname=obd_public&_druh_filtru=&p_pohled_id=&public_id=&obd_public_bez_hlavicky=1&barva=&font=&obd_public_bez_hlavicky_seznam=0&obd_public_bez_filtru=0&obd_public_bez_volby_filtru=1&obd_public_sirka_seznamu=&nabizet_kosik=1&nabizet_lupu=1&nabizet_export=1&zobrazit_paticku=0&filtrovano=1&f_toto_fin=0&f_filtrovat=1&pocet_zaznamu=&_report=0&__templ_max_pocet__=20&razeni_zaznamu=&_autor_presny_text=0&_diakritika=0&_v_ozn_public=&_a_prijmeni=&_a_jmeno=&_autor_org_podriz=&lov_value__autor_org_podriz=--+nevybr%C3%A1no+--&_a_cis=&lov_value__a_cis=--+nevybr%C3%A1no+--&f_osoba_identif=&f_g_gra=&_v_spe=&vrdropinput2=--+nevybr%C3%A1no+--&_v_rok=&_v_naz=&f_v_tit=OKO%20-%20pohled%20na%20(tehdej%C5%A1%C3%AD)%20sou%C4%8Dasnost.%2037%20hodin%20autorsk%C3%A9ho%20sv%C4%9Bdectv%C3%AD%20o%20%C4%8Desk%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti%20v%20nov%C3%A9m%20st%C3%A1t%C4%9B&_v_riv_cislo_s=&filtr=Odeslat&__idf=AC4FF8122E9E11E9B94DA07FF3938C82
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dokumentaristů (Miroslav Janek), ale i debutujících filmařů (Jana Boršková) či autorů 

koprodukčních snímků (Vitalij Manský, Adam Oľha). 

V rámci analýz osmi dokumentů – Nevítaní; Od višní do višní; Nový život; Stále spolu; 

V paprscích slunce; Normální autistický film; Nerodič a Dobrá smrt, jsme se po vzoru 

konceptu klíčové situace zaměřili na tři hlavní aspekty výzkumu. 

Zaprvé nás zajímala obsahová stránka, tedy to, co se prostřednictvím snímku o daném 

tématu dozvídáme. Dalším aspektem filmových analýz byla forma, tedy metody práce, jejichž 

prostřednictvím je téma komunikováno (formální stránka snímku; metody práce; způsob 

sdělení tématu). Terciálním cílem bylo zanalyzovat snímek z hlediska autorské invence, tedy 

přístupu, jakým autor látku záměrně uchopil (autorský přístup). 

Jednotlivé aspekty výzkumu jsme dále doložili prostřednictvím analýzy uzavřené filmové 

situace, která je pro daný snímek typická a jako taková umožňuje komplexní představu 

o tématu, metodě a přístupu autorů. 

 

3 Výzkumná část 1 – dramaturgie 

První oddíl praktické části práce je založen na původních rozhovorech s pěti bývalými 

a stávajícími členy programového oddělení festivalu Jeden svět (dále JS), kteří působili 

v námi sledovaném desetiletém období (2009–2019). Konkrétně s Ondřejem Kamenickým 

(ředitelem JS, dříve asistentem JS v regionech), Lenkou Lovicarovou (výkonnou ředitelkou 

festivalu JS, někdejší ředitelkou JS v regionech), Ondřejem Moravcem (dramaturgem 

a ředitelem programového oddělení) a dramaturgyněmi Julií Károvou a Barborou 

Hudečkovou. Zaměřili jsme se, zejména na proměnu dramaturgie festivalu, co nového tyto 

změny přinesly, a jak funguje nyní. 

Tématy strukturovaných rozhovorů (viz seznam okruhů otázek v příloze č. 1) byly například 

filozofie a zaměření festivalu, proměna festivalové agendy a tematického pole, transformace 

dramaturgického týmu a způsobu práce celého programového oddělení. Zabývali jsme se také 

stylovým kodexem, tedy kritérii, která snímek musí splňovat, aby byl zařazen do programu. 

Věnovali jsme se i jednotlivým sekcím a cenám. Zvýšená pozornost však z podstaty této části 

práce směřovala k České sekci, jež je specifická nejen z hlediska dramaturgie, ale i existence 

samotného festivalu. Předmětem řízené diskuse byla rovněž festivalová politika a vývojové 

trendy, které respondenti za dobu trvání festivalu zaznamenali v oblasti české dokumentární 
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tvorby. Tyto informace jsme dále doplnili o údaje zachycené v závěrečných zprávách 

a archivu jednotlivých ročníků. Hlubší vhled do těchto témat nabízejí níže uvedené 

podkapitoly. 

3.1 Filozofie a zaměření festivalu 

Festival Jeden svět patří mezi významné české a evropské filmové festivaly zaměřené na 

dokumentární tvorbu. Svou orientací a tematickým záběrem na poli českého dokumentu 

vyniká. Jako jediný se totiž v současné době úzce specializuje na lidská práva a sociální 

tematiku. S tím souvisí i výběrová kritéria pro zařazení snímku do festivalového programu 

(viz podkapitola Stylový kodex a dramaturgie festivalu). V případě důležitého nebo závažného 

tématu totiž dramaturgové mnohdy z nepsaného kodexu formálních požadavků ustupují. 

Podle respondentů lze tak o akci v určité rovině mluvit také jako o tematickém festivalu, 

jelikož zprostředkování závažného nebo aktuálního tématu hraje při výběru filmů stále 

klíčovou roli. Své renomé v kontextu mezinárodních filmových festivalů si ovšem Jeden svět 

postupem času získal i díky formálním kvalitám a vyváženosti obsahové a formální stránky 

uváděných snímků (viz strana č. 3). Jak vysvětluje členka tříčlenného týmu hlavních 

dramaturgů Julie Kárová, cílem festivalu není získávat primárně „skvělé filmařské počiny“166, 

ale o něco důležitější význam má pro Jeden svět právě téma. „Snažíme se vybalancovat, aby 

byly filmy dobré, ale jelikož jsme lidskoprávní festival, hrají pro nás o něco větší roli 

pořád ta témata.“167 Všech pět respondentů se však shoduje, že neméně důležitá je 

i formální stránka snímku a určité filmařské minimum, ze kterého tvůrci programu při 

výběru neustupují. Podle stávajícího programového ředitele Ondřeje Moravce, je totiž 

formální stránka pro úspěch a správné vyznění filmu nezbytná. „Nejsme festival ryze 

autorského dokumentu, tzn. jako je třeba Jihlava,168 která více sahá k experimentům 

a k nenarativním stylům. Jsme spíše festival, který se zajímá o příběhy, tedy narativní 

dokumenty se zaměřením na jednoho nebo menší počet protagonistů a jejich životní 

cestu. Tento směr je u nás znatelnější a dramaturgie je v tomto klasická, i když jsme docela 

přísní,“169 vysvětluje programový ředitel a dodává, že na formální kvality snímků 

v posledních letech tvůrci programu značně apelují.170 

                                                 
166 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
167 Tamtéž.  
168 Myšleno Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, zaměřený na autorské dokumenty. 
169 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
170 Tamtéž. 
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Jak probíhá samotná selekce filmů a na co si dramaturgové při výběru potrpí, ve zkratce 

přibližuje i třetí z trojice hlavních dramaturgů Barbora Hudečková: „Koukáme především na 

to, jaký má snímek obsah a jakou má formu. V některých případech je hodně silný obsah 

a forma pokulhává, pak se ale rozhodneme, že téma a obsah jsou pro nás natolik důležité, že 

film uvedeme. Někdy je naopak trochu silnější forma a slabší obsah, každý případ je jiný, ale 

tohle jsou nějaká dvě základní kritéria, na která koukáme,“171vysvětluje základní principy 

výběru Hudečková. 

Obsah a forma jsou tedy dvě základní výběrová kritéria ovlivňující zařazení snímku do 

jednotlivých programových kategorií. Nejedná se samozřejmě o jediné aspekty výběru, zda 

bude film uveden, je otázkou širokého spektra kritérií, která blíže rozebereme v podkapitole 

Stylový kodex a dramaturgie festivalu. 

3.1.1 Debutující filmaři a studentské snímky 

Jak už jsme zmínili, není výjimkou, že se na festivalu JS, můžeme setkat i s formálně 

slabšími snímky. Důvodem je podle Kárové také filozofie festivalu, v rámci níž, je zařazení 

debutů a studentských snímků jedním z festivalových poslání.172 Tento faktor a snaha 

otevírat dosud tabuizovaná témata byly nakonec hlavními argumenty také v debatě 

o uvedení snímku AsexuaLOVE. Formální stránka dokumentu režisérky Evy Lammelové totiž 

podle Kárové plně neodpovídala stylovému kodexu a výběrovým kritériím festivalu: „Nad 

Asexualama jsme hodně debatovali, to téma se nám zdálo velmi zajímavé a v té době bylo, 

nejen v českém dokumentu, poměrně nové. V předvýběru jsme neměli žádný jiný film na 

téma asexuality a přišlo nám dobré se o tom bavit a otevřít ho. Měli jsme ale neshody ohledně 

formální stránky, která se nám jevila dost slabá. Hodně jsme o tom debatovali, poměrně 

dlouho byl tento film pod čarou, ale pak jsme se rozhodli, že ho kvůli tomu tématu do 

programu dáme. Bylo to ale takové hraniční,“173 vysvětluje důvody pro uvedení snímku 

Kárová. „Myslím, že to byl první film té autorky, takový studentský, a myslím, že i takovým 

je potřeba dávat na festivalu šanci, i to je náš účel,“174 zdůrazňuje Kárová. Jako rozhodující 

faktory pro zařazení dokumentu AxesuaLOVE do festivalového programu uváděli respondenti 

zejména silné, aktuální a tabuizované téma. Téma asexuality nakonec oslovilo i diváky, 

kteří snímek, navzdory jeho formálním nedostatkům, ocenili vysokou návštěvností. V této 

souvislosti byl dokument později zařazen i do programu Promítej i ty!. „Myslím, že snímek 

                                                 
171 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
172 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž. 
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nakonec dost zarezonoval u diváků. Byly k tomu zajímavé debaty a je to takové hodně 

univerzální téma, může se k tomu vyjádřit každý, takže to docela táhlo. Nevím, jestli 

návštěvnost byla top, ale myslím si, že o tom filmu bylo dost slyšet,“175 popisuje úspěch 

diskutovaného snímku Kárová. 

Mimo hlavního programu pořádá festival také nadstavbové aktivity vyplývající z činnosti 

jiných sekcí organizace Člověk v tísni, například Programu sociální integrace působících 

v českých regionech, jež se rovněž promítají do tvorby festivalového programu. 

3.1.2 Prestiž a renomé festivalu 

Vzhledem k uvádění tematicky silných, avšak po formální stránce méně kvalitních snímků 

i slabému postavení etablujícího se žánru dokumentárního filmu v českém porevolučním 

prostředí, byl festival od svého vzniku v roce 1999 dlouhou dobu (zejména s ohledem na 

české filmy) hodnocen jako tematický.176 Své renomé si však mezi uznávanými filmovými 

festivaly v průběhu let vydobyl.  

Podle respondentů přispěla ke zvýšení úrovně festivalu změna dramaturgie, zavedení 

České soutěže, promyšlená komunikační strategie, technologický vývoj i silnější pozice 

a úroveň dokumentárních filmů na českém trhu. „Hodně dlouho jsme se potýkali s tím, že 

jsme byli viděni jako ryze tematický festival, který trošku rezignuje na formální kvalitu, což 

bylo a pořád je trošku těžké, protože ten výběr v českém rybníčku není úplně snadný, ale 

myslím, že se to hodně zlepšuje,“177 vysvětluje složité postavení festivalu orientovaného na 

problematiku lidských práv jeho dlouholetá regionální ředitelka Lenka Lovicarová, podle níž 

bylo toto nálepkování nutné překonat. „Naší snahou bylo, abychom nebyli viděli jen jako ti, 

co jdou po tématu, ale že nás zajímá i formální stránka filmu. Byl to několikaletý boj, ale 

myslím, že se nám to za poslední 3–4 roky podařilo. Posunuli jsme se a myslím, že 

v současné době jsme pro filmaře (distribučně, pozn. autorky) zajímavý festival. Už je 

velká skupina těch, kteří stojí o to mít u nás film v premiéře. Nejdřív to bylo takové hledání, 

potom přesvědčování. Že nám na formálních kvalitách filmu skutečně záleží a věnujeme tomu 

vymezenou pozornost, jsme potom museli dát najevo skrze dramaturgii i tematickou sekci,“178 

(viz podkapitoly Česká soutěž a Stylový kodex a dramaturgie České sekce). 

                                                 
175 Tamtéž. 
176 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
177 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
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3.1.3 Osvěta a vzdělávání 

Snahou dramaturgů je také osvěta a edukace diváků v oblasti dokumentárního filmu, o které 

se Jeden svět snaží prostřednictvím uváděných filmů, debat, školení, workshopů i filmových 

analýz. „Snažíme (se) skrze tyto aktivity diváky trošku vychovávat, aby se naučili 

dokumentární filmy lépe číst,“179 přibližuje cíle v oblasti vzdělávání Lovicarová. 

Dosavadní výsledky tohoto snažení doplňuje Kamenický, podle kterého se za dobu existence 

festivalu podařilo prostřednictvím uvádění kvalitních snímků změnit to, že dokument už není 

reflektován pouze jako televizní produkt.180 „Myslím, že se nám za ta léta fakt povedlo, že 

dokument už není vnímaný jako televizní žánr, ale že ukazujeme hrozně dobře udělané silné 

filmy, to je myslím velký posun,“ 181 vysvětluje Kamenický a dodává, že snaha vzdělávat 

diváky v oblasti dokumentárního filmu existuje na festivalu již od jeho počátků.182 

Důležité je, dle Kamenického, obeznámit diváky zejména s informací, že jde o druh 

audiovizuální tvorby zachycující subjektivní realitu, a s tímto vědomím je tedy zapotřebí 

k dokumentům promítaným na festivalu přistupovat. „Od začátku je naší snahou, aby si naši 

diváci uvědomovali, že to, co vidí, není daná, absolutně pravdivá věc, ale je potřeba se do 

toho více ponořit, zamyslet se a klást si další otázky.“183 

O nutnosti přistupovat k dokumentu jako k tvůrčímu zpracování reality ostatně hovoří také 

Lovicarová, podle níž je důležité diváky upozorňovat na skutečnost, že předkládaný obraz, je 

odrazem pohledu filmaře, který na danou problematiku nahlíží svým prizmatem a jako 

takovou ji i zpracovává: „(…) vždycky říkáme, že je potřeba nad tím tématem a jeho 

zpracováním uvažovat kriticky a ty věci si nějak přebírat, protože se pořád jedná o pohled 

toho režiséra a způsob, jakým to téma uchopil.“184 

O lepší porozumění filmové řeči dokumentárního filmu se pořadatelé snaží i ve vlastních 

řadách, zejména v rámci festivalu Jeden svět v regionech, kde již několik let organizují 

pestrou škálu edukativních školení. „Již několikátým rokem se snažíme našim regionálním 

organizátorům v rámci našich setkání dělat různé workshopy, aby se jim rozšiřoval pohled na 

vše, od PR po dramaturgii a hodně času teď věnujeme právě analýze dokumentárního filmu,“ 

přibližuje nadstavbový program festivalu Lovicarová, podle které výchova skrze filmové 

                                                 
179 Tamtéž. 
180 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
181 Tamtéž. 
182 Tamtéž. 
183 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
184 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
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pitvy vede k lepšímu porozumění a eliminuje riziko případných dezinterpretací.185 

„Spolupracujeme i s českými režiséry, v posledních letech s Jaroslavem Kratochvílem, což je 

v pohledu na dokumentární film strašně přínosné. Oni to šíří dál, do menších měst, kde je 

dokument mnohdy stále považovaný za pravdu,“186 přibližuje nadstavbové aktivity festivalu 

Lovicarová. 

3.1.4 Podpora českého dokumentu 

S ohledem na hlavní téma práce zaměřené na české dokumenty, je rovněž důležité zmínit 

aktivitu Jednoho světa směrem k posílení české dokumentární scény. Jedním z festivalových 

cílů je „od počátku také snaha podpořit a rozvinout českou dokumentární tvorbu.“187 

O to se Programové oddělení pokouší prostřednictvím sítě mezinárodních festivalů (The 

Human Rights Film Network), jíž je festival Jeden svět součástí. „Jeden svět je součástí 

networku mezinárodních festivalů a ty se dost inspirují programem Jednoho světa. Vždy bylo 

naší snahou tam české filmy, které se jinak málokam dostanou, trochu tlačit. (…) myslím, že 

v tomto ohledu hraje Jeden svět docela významnou roli. Ať už se jednalo o soutěž nebo ne, 

vždy jsme se zaměřili na filmy s lidskoprávní tematikou, které nám přišly nejsilnější 

a pochopitelné pro mezinárodní publikum. Takové filmy jsme se snažili tlačit jiným 

festivalům z networku,“188 přibližuje Kárová. 

Shrnutí: 

V této kapitole jsme ve stručnosti představili festival Jeden svět zaměřený na lidská práva 

a sociální tematiku. Nastínili jsme, jak o takto zaměřených dokumentech uvažuje 

programové oddělení, což bude hlouběji přiblíženo v následujících kapitolách. Zjistili jsme, 

že navzdory požadavku na vyváženost obsahové a formální stránky, dostávají 

ve výjimečných případech v programu prostor důležitá a aktuální témata nebo 

studentské snímky, jejichž formální zpracování zcela neodpovídá festivalovým 

standardům. Tento trend ovšem programové oddělení v posledních letech potlačilo, což 

festival povýšilo na úroveň mezinárodně uznávaných filmových akcí. Krátce jsme 

představili nadstavbové aktivity festivalu vyplývající z činnosti jiných sekcí neziskové 

organizace. Zmínili jsme také dlouhodobé úsilí festivalu podporovat české dokumenty 

nebo vzdělávací a osvětovou činnost. 

                                                 
185 Tamtéž. 
186 Tamtéž.  
187 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
188 Tamtéž. 
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3.2 Proměny festivalové agendy a tematického pole 

Za dobu existence festivalu se podle respondentů proměnila festivalová agenda i vnímání 

lidských práv jako takových. Zatímco v počátcích festivalu, na přelomu tisíciletí a dále zhruba 

do roku 2008/2009, bylo hlavním cílem festivalu informovat o problémech třetího světa, 

v posledním desetiletí nachází festivalové vnímání lidských práv uplatnění v daleko 

širším kontextu. 

V porovnání s předchozími lety, kdy byla do programu zařazována ryze lidskoprávní tematika 

se zaměřením na válku, hrubé porušování lidských práv, přírodní katastrofy nebo aktivismus, 

je nyní tematický záběr rozmanitější. Vznikají nové kategorie a prosazují se i tzv. měkčí 

témata. „Myslím, že u všech (výrazných festivalů dokumentárních filmů v České republice) 

na začátku hrálo roli to, na co se jako festival chtějí zaměřovat, co si vytyčili jako hlavní 

agendu. V našem případě to byla lidská práva, a protože byl konec 90. let a my jsme jako 

Člověk v tísni působili v mnoha zemích, bylo naším cílem informovat a uvádět snímky 

mapující tamní problematiku,“189 přibližuje prvních 10 let programové skladby Lovicarová 

a dodává, že v této souvislosti byla významným způsobem ovlivněna i dramaturgie.190 „Dalo 

by se říct, že to bylo daleko ostřejší, protože tam byly takové fakt „hardcore“, lidskoprávní 

filmy.“191 

Od té doby je podle Lovicarové tematická agenda mnohem otevřenější: „Vidíme filmy 

v širším kontextu a věříme si. Nebojíme se do programu zařadit i témata, která by někdo jako 

lidskoprávní nepojmenoval a neviděl by důvod, proč je uvádí zrovna tento festival. My ale 

takové snímky do programu zařadit dokážeme.“192 V této souvislosti Lovicarová zmiňuje film 

režisérky Evy Lammelové o asexualitě. „Naše myšlenka je taková, že jakékoliv téma může tu 

danou minoritu podpořit už jen tím, že to téma přineseme a otevřeme veřejnosti. Například 

hodně intimní témata, jako je sexuální orientace. Loni jsme uvedli film AsexuaLove, což je 

velice zajímavé téma, které moc rádi otevřeme a bavíme se o tom. Vlastně by to měl být 

ideově bezbariérový festival, kde bychom vůči sobě měli být otevření a o těch věcech se 

bavit.“193 Tuto myšlenku potvrzuje Kamenický, podle kterého je otevřenost jedním z principů 

dramaturgického týmu. „Rozumíme lidským právům v široké perspektivě, takže v podstatě 

                                                 
189 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
190 Tamtéž.  
191 Tamtéž.  
192 Tamtéž.  
193 Tamtéž.  
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hledáme lidská práva i tam, kde na první pohled nejsou, a můžou to být filmy o rodině nebo 

početí jako film Nerodič,“194 doplňuje tematický záběr ředitel festivalu Kamenický. 

V reakci na technologický a společenský vývoj, které se promítly i do způsobu a množství 

mediální komunikace se proměnily také dramaturgické cíle i způsob práce s informacemi. 

Na rozdíl od počátků festivalu, kdy bylo podle Kamenického cílem poskytovat informace 

zejména o lidských právech a médii chudě pokrývaných tématech, dnes je naopak cílem 

dramaturgů uvádět snímky, které diváky v záplavě informací proudících z médií 

zorientují a poskytnou jim potřebný kontext.195„Původně festival informoval o tom, o čem 

se v médiích nemluví, teď informuje i o tom, o čem se v médiích mluví vlastně až moc a je 

potřeba to zasazovat do kontextu. Takže už to nejsou pouze ta těžká lidskoprávní témata 

(filmy z války nebo přírodních katastrof), ale daleko více se zaměřujeme na sociální, 

politická a environmentální témata nebo alternativní životní styly. Pod škatulkou 

lidskoprávní si můžeme představit leccos, nemapujeme tedy pouze problémy třetího světa, ale 

vlastně i prvního (nemoci, zdravotní péči, osobní příběhy) a snažíme se dovysvětlit 

informace z médií více do hloubky,“ vysvětluje Kamenický.196 

K prohloubení kontextových informací a ustálení hodnocení filmu slouží i neméně důležité 

festivalové diskuze (Q&A) s odborníky na danou problematiku, tvůrci filmů, protagonisty 

a dalšími hosty, které následují téměř po každé projekci. 

Kromě běžných diskusí zařazuje Jeden svět do programu také sérii speciálních debat se 

zahraničními experty a hosty. Takzvané Mluvící kino reaguje na vybraná témata daného 

ročníku a mimo samotné projekce filmu, poskytuje prostor pro doplnění kontextu formou 

přednášek a debat. 

3.2.1 Tematické pole 

Mezi dlouholetá témata Jednoho světa, kterým je na festivalu pravidelně věnována zvýšená 

pozornost a mají své nezpochybnitelné místo v programu, můžeme zařadit například téma 

života lidí s hendikepem.  

„Dlouhodobě se věnujeme tématu postižení a začleňování lidí s postižením do běžného 

života. Vždy bylo naší snahou mít v programu i nějaký film o autismu a v případě 

Normálního autistického filmu (vítězný snímek 19. ročníku, pozn. autorky), bylo skvělé, že to 

                                                 
194 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
195 Tamtéž.  
196 Tamtéž.  
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byl jednak český film, a ještě velmi hezky filmově zpracovaný,“ říká Kárová a dodává, že pro 

svou srozumitelnost a přístupnost byl snímek dále zařazen i do programu Jednoho světa 

v regionech.197  

Tradiční je pro Jeden svět také problematika minorit nebo rozvojová a sociální tematika. 

Součástí programu jsou od počátků i témata vhodná pro dětské publikum (viz podkapitola 

Festivalové sekce, ceny a poroty). Dále se jedná například o téma bezpráví, rasismu, 

nacionalismu, nedemokratických režimů či migrace. Pevné místo v programu mají 

i snímky mapující politické kauzy či média nebo filmy zaměřené na netradiční životní 

styl, ekologii a životní prostředí (viz příloha č. 5). 

Neopomenutelnou součástí tematické mozaiky je rovněž problematika vyskytující se 

v regionech, se kterými úzce spolupracují jiná oddělení Člověka v tísni (Programy sociální 

integrace) nebo snímky mapující situaci v rozvojových zemích a s tím spojenou 

humanitární činnost organizace (kategorie Cesty ke svobodě).  

Uvedení takových snímků pak může být spouštěčem zahájení práce Člověka v tísni v těchto 

oblastech, jako se to stalo například díky snímku Kongo: hluboké ticho, který reflektoval 

tíživou situaci tisíců znásilněných konžských žen. Uvedení tohoto snímku v rámci 10. ročníku 

festivalu bylo také impulzem k zahájení aktivní humanitární pomoci. „Na pomoc ženám 

v Kongu jsme uvolnili půlmiliónovou částku z fondu Klubu přátel Člověka v tísni. Po 

projekci filmu začali přispívat i diváci a divačky festivalu. Budeme tam pomáhat i nadále. 

Směrem k vnitřní legitimitě Jednoho světa z toho mám dobrý pocit,“198 vysvětlil zakladatel 

festivalu Jeden svět Igor Blaževič.  

I tyto aktivity jsou zaznamenávány prostřednictvím filmů, na jejichž vzniku se podílí 

společnost Člověk v tísni. V letošním ročníku (2019) je příkladem filmu vytvořeného ve 

spolupráci s touto neziskovou organizací, konkrétně s Lidskoprávním oddělením, snímek 

Neumlčené hlasy Beslanu. V posledních letech se ale podle Kárové jedná namísto 

celovečerních snímků spíše o kratší formáty a videa určená pro televizi nebo internet.199 

V programu Jednoho světa jsou filmy natočené v součinnosti s jinými odděleními Člověka 

v tísni nyní vidět spíš zřídka.  

3.2.2 Rodinná problematika a sociální dokument 

                                                 
197 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
198 Výroční zpráva z roku 2009, Igor Blaževič, zakladatel festivalu. 

https://www.jedensvet.cz/archive2/download/docs/359_2009-zaverecnazprava.pdf 
199 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 

https://www.jedensvet.cz/archive2/download/docs/359_2009-zaverecnazprava.pdf
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Dominantní postavení z hlediska témat má na festivalu v posledních letech rodinná 

problematika a sociální dokument. Podle respondentů takto zaměřené snímky získávají na 

popularitě nejen mezi režiséry, ale poutají pozornost rovněž diváků a odborné poroty. 

Například v České soutěži, kterou posuzují zástupci světových festivalů, zatím ve všech třech 

ročnících soutěže zvítězil snímek se sociální nebo rodinnou tematikou (viz níže). A tuto 

tendenci potvrzují i dramaturgové. Jedním z trendů České sekce je podle Kárové 

dominance sociálních témat, jako je například rodinná problematika, bydlení a další. 

„Obecně si ale myslím, že trendem jsou sociální témata, ty v České sekci převažují, dokonce 

možná i nad těmi lidskoprávními. Také jsou to lidská práva, ale jedná se spíše o taková hodně 

silná témata jako je bydlení, rodina. Možná to tak bylo vždycky, ale v posledních letech jsem 

to vnímala hodně silně,“200 popisuje vývoj Kárová. 

V roce 2017 získal Cenu Poroty České soutěže Normální autistický film režiséra Miroslava 

Janka, který porota složená výhradně ze zástupců zahraničních festivalů ocenila zejména pro: 

„pečlivě zpracovaný a mistrovsky sestřihaný film a za nádherný a povznášející příběh 

o vnitřním životě pěti výjimečných dětí, jejichž skrytý svět nám snímek krásně 

odhaluje.“201  

Podle respondentů je dokument mapující život dětí s autismem výjimečný nejen z hlediska 

tématu, filmové řeči, střihu, ale i autorského přístupu nebo skvělé práce s protagonisty.202 

Jeho celosvětový úspěch přičítá Kárová velmi dobře zvládnutému propojení tématu a formy. 

To je podle Moravce současně i důvodem, proč jsou snímky Miroslava Janka úspěšné také 

divácky. „Jeho filmy jsou opravdu hodně jiné a těžko se mi popisuje čím, asi jeho velkou 

blízkostí k protagonistům. Zároveň jsou to filmy, které jsou střihově jedinečné. Jelikož na 

nich pracuje se svou manželkou, která je výborná střihačka, dokáže mít ve filmu ideální 

poměr hravého experimentování a zároveň neodbíhat od příběhu. Věřím, že to, že jsou jeho 

filmy srozumitelné a zároveň jedinečné po formální stránce, je jedním z důvodů, proč je 

populární i u diváků,“203 vysvětluje Moravec. Kromě Jednoho světa, dosáhl snímek Miroslava 

Janka úspěchů i na dalších tuzemských i světových festivalech. 

Dalším úspěšným snímkem a vítězem České soutěže se v roce 2018 stal dokumentární film 

Nerodič mapující netradiční a nové formy (ne)rodičovství (patchworková rodina, singles, 

adoptivní matky atd.) i rodiny jako takové. „Je to taková hezká, univerzální sonda do rodinné 

                                                 
200 Tamtéž.  
201 https://www.jedensvet.cz/archive2/rocnik/2017/vitezne-filmy 
202 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
203 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 

https://www.jedensvet.cz/archive2/rocnik/2017/vitezne-filmy
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problematiky, použitelná nejen pro české prostřední. Zároveň je to dost obecné, takže si tam 

každý může najít své vlastní téma, třeba to, že nechce mít dítě nebo že žije v homosexuálním 

páru, který po dítěti touží. Zasáhlo to hodně lidí, kteří si tam našli svůj příběh,“204 vzpomíná 

Kárová a dodává, že přestože byl snímek do programu zařazen téměř bez výhrad a jeho 

úspěch byl v českém kontextu očekáván, absolutní vítězství v soutěži bylo vzhledem k jeho 

formálním kvalitám i konkurenci daného ročníku pro dramaturgy překvapivé.205 „Když loni 

Českou soutěž vyhrál snímek Nerodič, bylo to pro nás nejen zajímavé, ale zároveň to bylo 

velké překvapení, protože jsme to brali tak, že je to film, který ukazuje nějaké české reálie, 

a pro nás z toho výběru zase až tak nevyčníval. Zahraniční porotě to ale přišlo vlastně 

světové, protože se podobné věci řeší ve všech zemích a byli z toho filmu úplně nadšení,“ 

reflektuje vítězství snímku v České soutěži rovněž dramaturgyně Hudečková.206 Podobně to 

vidí také ostatní respondenti, včetně ředitele festivalu Kamenického, podle jehož názoru hrálo 

zásadní roli právě téma rodina a „zejména to, že se tradiční pojetí rodiny proměňuje globálně, 

že nejde pouze o lokální záležitost.“207 Podle Lenky Lovicarové se otevřenost vůči proměnám 

tradiční rodiny může v různých částech světa lišit, porota tedy mohla ocenit snahu autorky 

toto místy stále tabuizované téma otevřít.208 

Podle respondentů porota film Jany Počtové ocenila zejména pro hravé zpracování tématu, 

které ohodnotila jako velmi aktuální i v globálním měřítku.209 Snímek Jany Počtové byl dále 

uveden ve 35 regionálních městech a podle výpovědí respondentů se těšil velmi vysoké 

návštěvnosti. Ve snaze festivalu reagovat na zpětnou vazbu diváků, byl společně s dalšími 

vybranými snímky zařazen také do výzkumu dopadu filmů na diváky.210 

V zatím posledním dokončeném ročníku Jednoho světa (2019) získal Cenu Poroty České 

soutěže snímek režiséra Tomáše Kroupy Dobrá smrt o nevyléčitelně nemocné Jannett, která 

se rozhodla svůj život ukončit eutanázií. Mezinárodní porota ocenila „nevtíravou práci 

                                                 
204 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
205 Tamtéž.  
206 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
207 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
208 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
209 Hodnocení mezinárodní poroty: „Film svěže přímočarým, svižným, mladistvým a zároveň vyspělým 

způsobem zobrazuje moderní podoby rodičovství a jeho propagace. S neutuchajícím humorem a zapáleným 

střihem odhaluje každodenní životy a nejosobnější pohledy rozmanité škály protagonistů.“ 

https://www.jedensvet.cz/archive2/download/docs/425_js-zaverecna-zprava-2018-finalonline-1.pdf 
210 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 

https://www.jedensvet.cz/archive2/download/docs/425_js-zaverecna-zprava-2018-finalonline-1.pdf
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s kamerou, snahu nesoudit a filmařskou schopnost vystavět pronikavý portrét o právu člověka 

na důstojnou smrt.“211 

Blíže se českým snímkům a vývojovým trendům budeme věnovat v podkapitole Specificita 

České sekce.  Už z tohoto výčtu vítězných snímků třech po sobě jdoucích ročníků je však 

patrná inklinace autorů i poroty k měkčím tématům a sociálnímu dokumentu. Zjistili jsme, že 

se dramaturgické pole festivalu stále více otevírá a dává prostor jemnějším tématům, 

jako je rodina či sociální a rodinná problematika. Lidská práva jsou tedy vnímána 

v daleko širší perspektivě, než tomu bylo na festivalu v předchozích letech. 

3.3 Festivalové sekce, ceny a poroty 

Páteří programu byly v námi sledovaných letech 2009–2019 dvě, až tři úzce specializované 

soutěžní kategorie. V roce 2009–2019 se jednalo o Hlavní (později Mezinárodní) soutěž 

a kategorii Máte právo vědět. Od roku 2017 se díky zavedení České soutěže počet soutěžních 

kategorií rozšířil na tři stálé soutěžní sekce: 

1) Mezinárodní soutěž 

V Mezinárodní soutěži se pravidelně objevuje široký záběr formálně i obsahově originálních 

autorských dokumentů pokrývajících problematiku lidských práv ve světě. Snímky v této 

kategorii hodnotí porota složená z významných filmových profesionálů. Porota Mezinárodní 

soutěže uděluje Cenu za nejlepší režii a nejlepší film.  

2) Máte právo vědět 

V kategorii Máte právo vědět soutěží výhradně originální a z hlediska filmové řeči kvalitní 

dokumentární snímky s lidskoprávní tematikou. Cenu za film, který významným způsobem 

přispívá k jejich ochraně, uděluje Porota Václava Havla. V té pravidelně usedají významní 

obránci lidských práv a představitelé neziskového sektoru. Dříve snímky v této kategorii 

soupeřily o Cenu Rudolfa Vrby. 

3) Česká soutěž 

Česká soutěž reprezentuje to nejlepší, co za uplynulé roky vzniklo na české dokumentární 

scéně. Cenu za nejlepší dokument natočený v české (ko)produkci uděluje výhradně zahraniční 

porota složená ze zástupců významných světových festivalů.212 Blíže o historii, vzniku 

                                                 
211 https://www.jedensvet.cz/2019/ceske-budejovice-novinky/546-nejlepsim-filmem-jednoho-sveta-2019-je-

dokument-kamenne-srdce 
212 Tato inovace podle respondentů přináší filmařům unikátní zpětnou vazbu v podobě pohledu zvenčí. 

https://www.jedensvet.cz/2019/ceske-budejovice-novinky/546-nejlepsim-filmem-jednoho-sveta-2019-je-dokument-kamenne-srdce
https://www.jedensvet.cz/2019/ceske-budejovice-novinky/546-nejlepsim-filmem-jednoho-sveta-2019-je-dokument-kamenne-srdce
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a vývoji kategorie českých snímků v podkapitole Česká soutěž. Do roku 2017 se jednalo 

o nesoutěžní kategorii s názvem České filmy, později Český pohled. 

Nesoutěžní kategorie: 

V rámci nesoutěžních tematických bloků se v námi sledovaném období v programu 

pravidelně objevují sekce Panorama, Jeden svět dětem a do roku 2016 České filmy/Český 

pohled. V roce 2011 až 2013 znovu dostávají prostor krátké filmy. Mezi programové stálice 

patří dále od roku 2013 nesoutěžní kategorie Moc médií, Takzvaná civilizace nebo Cesty 

svobody, jejichž tematickou náplň ve stručnosti představíme níže:  

- Panorama  

Panorama zahrnuje snímky oceněné na prestižních filmových festivalech a dále snímky 

zachycující problémy současného světa či zajímavé osobní příběhy.  

- Jeden svět dětem 

Jeden svět dětem je sekcí cílenou primárně na dětské publikum, v níž se objevují 

krátkometrážní snímky. Středoškolským studentům se věnuje oddělení Jeden svět na školách, 

které v rámci Jednoho světa pořádá neveřejné projekce pro střední školy. Jedná se však pouze 

o přidruženou složku festivalu, nikoliv oficiální sekci festivalového programu. „Máme 

kategorie vyloženě pro děti, to se jmenuje Jeden svět dětem a jedná se o poměrně malé děti. 

Tyhle filmy se promítají buď základním školám, nebo jsou to projekce pro školy, případně 

veřejné projekce pro rodiče s dětmi, kde je vždy daný nějaký věkový rozsah. A pak jsou 

projekce pro střední školy, což dělá kompletně Jeden svět na školách. Ty jsou neveřejné 

a nejsou ani v programu. Je to vždy výběr 4–6 filmů z programu JS, takže film Děti online byl 

v České soutěži, a zároveň se promítal školám,“213 objasňuje systém programu pro nejmenší 

diváky dramaturgyně Kárová. 

- Cesty ke svobodě 

Tradiční kategorie Cesty ke svobodě je úzce spjata s tématy organizace Člověk v tísni. Filmy 

zahrnuté v této kategorii mapují humanitární činnost organizace či problematiku regionů, kde 

organizace působí. „Přijde mi stále důležitější se tohoto pevného standardu držet a alespoň 

v těchto dvou kategoriích si připomínat, jak festival začal přistupovat k lidskými právům, 

když už se jiné kategorie proměnily. Třeba téma ekologie. Dlouho jsme měli tzv. kategorii 

Civilizace, která byla volnější a trošku popkulturní. Lidé to měli rádi, protože tam byla 

                                                 
213 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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ekologická a lifestylová témata. Nakonec se nám to ale rozuteklo do dvou samostatných 

kategorií. První kategorie s názvem Zemětaje, zahrnuje čistě ekologická témata, což je 

v současné době daleko zásadnější téma a envirofilmů vzniká daleko víc, než před pěti-šesti 

lety. Druhá kategorie Ať žije život, se více orientuje na problémy prvního světa, lifestyle a lidi, 

kteří takzvaně vystupují z davu a jsou něčím svérázní, specifičtí. I tohle jsou lidská práva,“ 

vysvětluje Kamenický, podle kterého je kategorie Cesty ke svobodě standardem, jež odráží 

kořeny festivalu.214  

- Takzvaná civilizace 

Kategorie Takzvaná civilizace existovala od roku 2012 do roku 2017 a byla zasvěcena 

aktuálním ekologickým a lifestylovým tématům. Jak je naznačeno ve výše uvedené citaci, 

z této kategorie se později vyčlenily dvě samostatné kategorie – Ať žije život a Zemětaje. 

- Moc médií/JednaNula 

Kategorie Moc médií se objevovala v programu Jednoho světa od roku 2013 do roku 2018. 

Zaměřovala se na témata reflektující pozitivní i negativní vlivy záplavy nových sdělovacích 

prostředků, technologií a způsobů komunikace, a to jak z hlediska jednotlivců, tak 

společnosti. V roce 2019 se kategorie Moc médií transformovala do kategorie JednaNula, jež 

se věnuje kyberprostoru. 

Mimo těchto tradičních nesoutěžních kategorií, byla v průběhu námi sledovaného období 

součástí programu řada jiných tematických kategorií, které vznikaly v kontextu daného 

ročníku. 

3.3.1 Ročníkové téma a festivalová kampaň  

Kromě stálých kategorií a soutěžních sekcí, je pro každý ročník stanoveno také hlavní téma 

ročníku a k němu přidružená tematická kategorie. Hlavní téma se s každým rokem mění 

a určuje ještě před samotným výběrem filmů do programu. Podle stanoveného tématu je dále 

vytvořena celková kampaň a komunikace festivalu.215 Do určité míry je jím určována 

i dramaturgie.  

To je podle respondentů možné vysledovat zejména u profilových snímků jednotlivých 

kategorií a zahajovacích filmů, u nichž je žádoucí, aby s ročníkovým tématem 

                                                 
214 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
215 Kampaň a vizuál festivalu připravilo v posledních letech Studio MT (Matyáš Trnka ve spolupráci s Matějem 

Růžičkou). Jeden svět. IDENTITA, JISTOTA, BEZPEČÍ. DOKUMENTÁRNÍ FESTIVAL JEDEN SVĚT HLEDÁ, 

CO NÁS SPOJUJE. Jedensvet.cz. [online] [cit. 20-07-2020] Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/identita-

jistota-bezpeci-dokumentarni-festival-jeden-svet-hleda-co-nas-spojuje-5611gp  

https://www.clovekvtisni.cz/identita-jistota-bezpeci-dokumentarni-festival-jeden-svet-hleda-co-nas-spojuje-5611gp
https://www.clovekvtisni.cz/identita-jistota-bezpeci-dokumentarni-festival-jeden-svet-hleda-co-nas-spojuje-5611gp
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korespondovaly.216 V rámci každé kategorie je snahou dramaturgů, aby na toto téma 

navazovalo několik filmů, zejména pro účely komunikaci s veřejností. „Je samozřejmě skvělé, 

když nějaký film koresponduje s hlavním ročníkovým tématem, jelikož se to pak hezky 

komunikuje navenek a film je výrazněji používaný, když o festivalu nebo dané kategorii 

mluvíme,“217 vysvětluje práci dramaturgů s tématem festivalu Kárová a dodává, že v této 

oblasti existují limity vyplývající z přihlášených filmů, které ročníkovému tématu ne vždy 

konvenují. 

Cena za lidská práva 

Každý rok je během zahajovacího večera Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

Jeden svět udělena Cena Homo Homini za prosazování lidských práv, demokracie a nenásilné 

řešení politických konfliktů ve světě. Tu společnost Člověk v tísni uděluje již od roku 1994. 

Například v roce 2019 převzal cenu Homo Homini za odhodlání hájit základní lidská práva 

a zajistit spravedlivý soudní proces všem občanům Tádžikistánu tamní významný právník 

Buzurgmehr Jorov. 

3.4 Česká soutěž 

V předchozích kapitolách jsme představili jednotlivé festivalové sekce, ceny a poroty. 

Kategorie zaměřená na české dokumenty je však podle respondentů v mnoha ohledech 

unikátní. Liší se nejen z hlediska dramaturgie, výběrových kritérií, ale i historie. V této části 

práce se tedy zaměříme na její vývoj, specifika a Cenu Pavla Kouteckého, jež hrála důležitou 

roli při vzniku České soutěže. 

3.4.1 Cena Pavla Kouteckého 

Pro komplexní pochopení České soutěže je nezbytné představit inspirační zdroj a kořeny této 

kategorie sahající až do roku 2007, kdy z iniciativy Jarmily Polákové působící ve společnosti 

Film & Sociologie (společnost zaměřená na tvorbu a produkci dokumentárních filmů, 

sociologických studií, pořádání tematických seminářů a filmových přehlídek; poznámka 

autorky) vznikla nezávislá Cena Pavla Kouteckého. 

Na formování soutěže zaměřené na originální české autorské dokumenty, se totiž řadu let 

podílel také festival Jeden svět. Cena Pavla Kouteckého byla s festivalem spojena od roku 

                                                 
216 Formující snímek kategorie, jenž si klade za cíl naleznout souvislost mezi ročníkovým tématem a formujícím 

snímkem dané kategorie. Nejvíce je však podle respondentů ročníkové téma používáno v komunikaci 

s veřejností. 
217 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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2007 až do roku 2016, kdy dal festival z důvodu odlišné představy o dramaturgii a dalším 

směřování soutěže, vzniknout své vlastní soutěžní kategorii zaměřené na české dokumenty, 

a sice České soutěži, o jejímž vzniku a vývoji blíže pojednává tato podkapitola. 

S nabídkou spolupráce na udělování výročních cen zasvěcených památce jedné 

z nejvýraznějších osobností českého dokumentárního filmu, se Jarmila Poláková po smrti 

Pavla Kouteckého (1956-2006) obrátila na Divadlo Archa a festival JS. Důvodem, proč 

Poláková oslovila právě tyto dvě instituce, byla dle Lovicarové jejich dlouhodobá spolupráce 

a přátelský vztah s Pavlem Kouteckým: „Od počátku (jsme byli) silně spjati. Byl vlastně 

prvním porotcem a zároveň přítelem Igora Blaževiče (zakladatele Jednoho světa) i celého 

festivalu, který velmi podporoval,“218 nastínila souvislost Jednoho světa s udělováním Ceny 

Pavla Kouteckého stávající výkonná ředitelka festivalu Jeden svět Lovicarová. 

Cena za nejosobitější dokumentární počin spojená se jménem Kouteckého byla od roku 

2007 každoročně udělována v Divadle Archa jeho pokračovatelům. Zaměřena byla na 

originální české dokumenty připomínající jeho stopu. Společný projekt byl představen v roce 

2007 na 9. ročníku festivalu Jeden svět. Vítěz nové soutěže získal finanční odměnu. V porotě 

zasedali osobnosti z různých kulturních oblastí od spisovatelů, novinářů až po zástupce filmu, 

čímž se soutěž významně lišila například od Ceny kritiků nebo Českého lva. Své místo 

v porotě měl vždy také někdo z blízkých přátel Kouteckého, kdo rozuměl jeho tvorbě.219 

Festival Jeden svět se podílel na technické stránce a dramaturgii. Zástupci festivalu 

rovněž pravidelně zasedali v porotě. Blíže roli Jednoho světa a smysl soutěže zaměřené na 

český dokument přiblížila Lenka Lovicarová: „Jarmila Poláková chtěla cenou Pavla 

Kouteckého podpořit českou dokumentární tvorbu a to tak, že se snažila shromáždit 

všechny české dokumentární filmy za poslední dva roky, stejně jako to děláme my. Byl to 

takový hezký večer v Arše, v porotě zasedali různé osobnosti, které vybíraly jeden až dva 

filmy. Udělovalo se čestné uznání a na závěr se vždy, jako taková vzpomínka, promítl jeden 

film Pavla Kouteckého. My jsme se podíleli na technické stránce a dramaturgii. Vždy jsme 

měli také zástupce v porotě.“220 Unikátnost soutěže spatřuje Lovicarová rovněž v tehdy 

netypické možnosti získat finanční odměnu. „V tomto ohledu to bylo hodně specifické. 

Nebylo to ani jako finále, protože šlo vyloženě o českou dokumentární tvorbu, nebylo to ani 

jako Jeden svět, jelikož nebyli čistě lidskoprávně zaměření, a nebylo to ani jako Jihlava, 

                                                 
218 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
219 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
220 Tamtéž.  
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protože tam tehdy vítězi nedávali finanční odměnu. Vždy se to ve všem dost odlišovalo a bylo 

to hodně unikátní,“221 vysvětluje Lovicarová. Podle Kamenického byla soutěž (na rozdíl od 

jiných) díky pestré škále osobností zasedajících v porotě více oproštěna od PR tlaků, jako je 

tomu mnohdy v případě porot složených výhradně ze zástupců filmového odvětví.222 

Festival Jeden svět i Divadlo Archa se zhruba v roce 2016 začaly od organizování soutěže 

o Cenu Pavla Kouteckého postupně odpojovat. „Začalo nám dávat daleko větší smysl 

integrovat vlastní cenu pro český film do našeho festivalu než mít slepé rameno nějaké 

soutěže, takže jsme od toho odstoupili,“223 přiblížila kořeny soutěžní kategorie na festivalu 

Jeden svět Lovicarová. 

Po odloučení dvou hlavních partnerů a desetiletém fungování soutěže se tak roce v 2016 

rozhodla její zakladatelka Jarmila Poláková předat organizaci Cen Pavla Kouteckého pražské 

produkční společnosti nutprodukce, s.r.o..224 Ta následně vytvořila Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů ELBEDOCK, který se koná v Ústí nad Labem a Drážďanech. Nově se 

zaměřuje na dokumentární debuty z Česka a střední Evropy. I nadále se zde uděluje Cena 

Pavla Kouteckého. Festival Jeden svět se již organizačně nepodílí.225 

„My máme vlastní soutěž. Také to uteklo někam, kde už se v tom nejsme schopni zorientovat. 

Jako kdyby se ta scéna, co tady byla 10 let, schovala a dala za vznik nějakému jinému 

dokumentárnímu festivalu, který je teď nově zaměřený na debuty. Od nás se to tedy odklonilo 

úplně jiným směrem,“226 vysvětlila konec spolupráce Lovicarová. Podle Kamenického soutěž 

zaměřená na režiséry, kteří se dívají na svět podobně originálním způsobem jako Koutecký, 

později narazila na produkční a jiné limity.227 

Navzdory výše popsanému vývoji a odlišné představě o tom, jak v odkazu Pavla Kouteckého 

dramaturgicky pokračovat, byla participace festivalu JS na organizaci této ceny významná 

zejména z důvodu, že dala programovému oddělení impulz pro zavedení vlastní soutěžní 

kategorie zaměřené na české snímky.228 Zásadní vliv měla tato cena na Festival Jeden svět 

také z hlediska tematické agendy a oborových konexí. „Díky této soutěži jsme se dostali 

blíž k mnoha českým dokumentům, které nebyly tematicky čistě lidskoprávní. Dříve se k nám 

                                                 
221 Tamtéž. 
222 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
223 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
224 Pražská produkční společnost. 
225 ELBEDOCK. Historie. Elbedock.cz [online] [cit. 20-07-2020] Dostupné z: 

https://elbedock.cz/historie/ 
226 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
227 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
228 Do té doby se jednalo pouze o nesoutěžní kategorii sdružující české snímky. 

https://elbedock.cz/historie/
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samozřejmě takové filmy také dostaly, ale ne vždy je k nám jejich autoři přihlásili právě 

z důvodu lidskoprávního zaměření. Díky Ceně Pavla Kouteckého se nám otevřely dveře 

k velkému množství dalších lidí a příležitostem se s nimi bavit, ukázat, jací jsme a získat 

důvěru. Z hlediska zavedení České soutěže na Jednom světě byla tedy Cena Pavla 

Kouteckého velmi důležitá.“229 

3.4.2 Specificita České soutěže 

Jak už jsme zmínili dříve, do založení České soutěže v roce 2017, byla sekce zaměřená 

výhradně na snímky z české (ko)produkce nesoutěžní. Jednalo se o kategorii s názvem České 

dokumenty, později Český pohled. Do roku 2017 tak měly snímky z české (ko)produkce šanci 

zvítězit pouze v rámci výjimečného zařazení do některé ze soutěžních kategorií nebo v rámci 

přidružené Ceny Pavla Kouteckého. Toto ad hoc pravidlo ale dramaturgové uplatňovali pouze 

v případě premiérového uvedení snímku. Nyní všechny snímky z české (ko)produce spadají 

výhradně do České soutěže. 

Jako důvody, proč festival se zavedením vlastní soutěžní kategorie dlouhou dobu otálel, 

uváděli respondenti shodně zejména nedostatečné množství nově vznikajících tuzemských 

snímků a existenci konkurenčního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který tvořil hlavní 

platformu pro české dokumentaristy a jejich tvorbu. „Ty české filmy nám tak tak plavaly, 

protože produkce českých snímků nebyla tak velká a vždy tam hrálo roli i to, že kolébkou 

českého dokumentárního filmu byla Jihlava,230 která je navíc navázaná na FAMU. Pro nás 

pak spíš přicházely v úvahu tematicky laděné české filmy. Postupem času to pro nás bylo čím 

dál tím víc důležité a začali jsme se tomu přizpůsobovat. Nejdříve byly filmy rozptýlené 

v různých kategoriích. Pokud se jednalo o premiéru, kterých jsme dříve moc neměli, šel 

snímek do Mezinárodní soutěže. Když byl laděný spíše tematicky, zařadili jsme ho do 

Lidskoprávní soutěže. Českým pohledem jsme kategorii nazvali až po delší době,231 abychom 

tomu dali nějaký rámec a zároveň bylo čitelné, že je pro nás český dokument důležitý 

a chceme mu dát prostor,“ 232 vysvětlila počátky České soutěže Lovicarová. 

Podle ředitele festivalu Kamenického se zhruba do roku 2011/2012 jednalo spíše o marginální 

kategorii zahrnující 4–5 snímků.  Se zvyšující se kvalitou i větším množstvím snímků z české 

produkce se programové oddělení rozhodlo pro větší koncentraci na tuto kategorii a tematické 

                                                 
229 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 20 
230 Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. 
231 Název Český pohled dostala kategorie v roce 2013. 
232 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
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rozšíření zde uváděných snímků. „K nějakému zlomu došlo zhruba před těmi šesti lety, kdy se 

z toho stal Český pohled. Zvýšil se počet filmů, teď je tam obvykle 10–12 snímků a je to 

daleko více o tom, že hledáme nějakou pestrost, autorské záměry, tuzemská i zahraniční 

témata.“233 V roce 2017 byla zavedena Česká soutěž.  

Aspektem, který umožnil zavedení České soutěže, bylo i rozšíření festivalové agendy 

a tematického pole, kterým dramaturgové zareagovali na ideový odklon Cen Pavla 

Kouteckého.234 Jak už jsme zmínili výše, cena byla udělována za originální české dokumenty 

připomínající odkaz Pavla Kouteckého. V návaznosti na ideový odklon organizátorů této 

ceny, kteří se nově zaměřili spíše na debuty, rozšířil festival Jeden svět svou lidskoprávní 

agendu o nová témata a druhy, například sociální dokument, jenž měl v podání Pavla 

Kouteckého velmi blízko k filozofii festivalu Jeden svět. To ostatně potvrzuje i tato obsáhlejší 

citace: „Sociální filmy dokládají jeho schopnost empatie a smysl pro rovnost šancí: o právu 

mentálně postižených na důstojný život (Jiní lidé jako my, 1991 – pro Originální 

videojournal), o integraci postižených a zdravých  hledal materiál na příkladu práce 

londýnského tanečního souboru (Amici, tanec s přáteli, 1993 – ve spolupráci AFiS a „své“ 

anglické školy NFTS), o síle mentálně postižených jít na hranice svých možností 

(O sportovci….aneb nejodstrkovanější z odstrkovaných, 1994, sestavený pouze z fotografií 

Romana Sejkota), o hledání domova, při přípravě představení v uprchlickém táboře v Bělé 

pod Bezdězem (Krásnej život budu mít…, 2006), o sociálních příležitostech podnikatele 

a bezdomovce (OKO - Nahoru a dolů, 1992). Nejpozoruhodnějším přínosem je však esej 

o nedonošených dětech v tzv. Zemské nemocnici v Praze v Apolinářské nemocnici Do života 

(1997), za který získal opět Trilobita,“235 přibližuje Kouteckého sociálně orientovanou tvorbu 

Štoll. 

Rozšíření tematického pole, otevřelo festivalu Jeden svět nové možnosti a spolu s nimi i řadu 

kontaktů. S novými kontakty a stoupající důvěrou v kvalitu sekce zaměřené na české 

dokumenty, získali organizátoři festivalu odvahu k založení své vlastní autonomní České 

soutěže. „Jako soutěžní jsme ji zavedli proto, aby byla o něco prestižnější a ti čeští filmaři 

měli větší chuť nám svoje filmy dávat. Taky se snažíme vyrovnávat s tím, že v Čechách 

existuje kromě Jednoho světa také Ji.hlava (Mezinárodní festival dokumentárních filmů 

Ji.hlava, pozn. autorky), kde je programové oddělení v užším kontaktu s hodně českými 

                                                 
233 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
234 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
235Cena udělovaná v 60. letech za nejlepší umělecký počin uplynulé sezóny ve filmu a v televizi. ŠTOLL, Martin 

a kol.:  Český film: režiséři-dokumentaristé…, s. 287. 
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filmaři, kteří jsou zvyklí dávat své filmy do premiéry tam. Naše role pak byla taková, že jsme 

tyto filmy už většinou opakovali, chtěli jsme tedy získat více filmů, které ještě nikde 

neběží.“236 

Aby byla soutěž prestižní a rozpoznatelná, změnila se i výběrová kritéria (viz Stylový kodex 

a dramaturgie České sekce) a byla zavedena speciální porota složená výhradně ze 

zahraničních hostů. „Jedná se tedy o tři porotce a porotu se vždy snažíme kombinovat tak, aby 

tam byli vždy rozmanitě zastoupené různé kontinenty z různě velkých festivalů. Letos jsme 

tam měli například dramaturga ze Sundance, což je jeden z největších filmových festivalů, 

pak zástupkyni z malého litevského festivalu a třetím porotcem byla ředitelka festivalu 

v Indonésii, takže se snažíme to mít takhle rozmanité, aby čeští filmaři dostali zpětnou vazbu 

z různých úhlů pohledu, nejen z toho evropského.“237 Tím v českém prostoru vznikla unikátní 

soutěž nabízející možnost světového náhledu na českou tvorbu a příležitost distribuce snímku 

i do zahraničí. „Cílem je, aby měli zahraniční porotci šanci vidět nějaký výběr českých filmů, 

které si pak případně mohou vzít k sobě na festival. Bereme to tedy i jako určitou podporu 

českých filmů, o kterých se touto cestou mohou snáz dozvědět zahraniční festivaly,“238 

vysvětlila Hudečková. 

3.5 Programové oddělení a dramaturgie festivalu Jeden svět 

Programovou skladbu a s ní spojené formování a vývoj festivalových sekcí, tedy i získávání, 

výběr a řazení snímků do jednotlivých tematických kategorií, má v rámci festivalu Jeden svět 

na starost Programové oddělení. To se v současnosti skládá ze dvou složek – Programové 

rady a tříčlenného Týmu hlavních dramaturgů, v čele s programovým ředitelem, kteří 

společně rozhodují o finálním programu jednotlivých ročníků.  

Obě složky Programového oddělní se však v závislosti na vývoji festivalu za dobu jeho 

existence od roku 1999 několikrát proměnily, a to jak z hlediska struktury, personálního 

obsazení, tak samotného fungování. Zásadní změna dramaturgického konceptu v námi 

sledovaném období nastala podle respondentů v roce 2017, kdy na post programového 

ředitele nastoupil Ondřej Moravec. S jeho nástupem vznikla Programová rada založená na 

principu kumulace témat pod její jednotlivé členy. Kromě specializace na konkrétní 

tematické kategorie, získali členové týmu zajišťující první kolo výběru také větší pravomoci, 

lepší finanční ohodnocení nebo silnější slovo v dalších fázích výběru. 

                                                 
236 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
237 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
238 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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Do té doby se jednalo pouze o 10–12 obměňujících se externích spolupracovníků 

tzv. „nakoukávačů“. Ti měli na starost tematicky nesourodý balíček zahraničních filmů, 

z něhož vybírali dokumenty, které postoupí do druhé fáze výběru, tedy k jednomu 

z trojice hlavních dramaturgů, viz tabulka níže. „Dříve byl dramaturgický výběr výrazně 

fluidnější, protože jsme měli systém tzv. nakoukávačů. Každý dramaturg měl k sobě 4–5 

takových lidí, kterým jsme přidělili zhruba 10 filmů k analýze. Po týdnu jsme se s nimi 

setkali, oni zhodnotili, co viděli a posunuli dramaturgům nějaké filmy do dalšího kola 

výběru,“ přibližuje dřívější systém programový ředitel Moravec. 

Systém výběru filmů do roku 2017: 

ZÁKLADNÍ 

SOUBOR  

1.  KOLO 

(PŘEDVÝBĚR) 

2.  KOLO 3. KOLO 

 

 

ZAHRANIČNÍ 

FILMY 

 

 

EXTERNÍ 

SPOLUPRACOVNÍCI 

(tzv. nakoukávači) 

 

 

(Každý má na starost 

tematicky nesourodý soubor 

filmů, z něhož vybírá snímky 

do dalšího kola výběru.) 

 

 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

 

 

 

(Hlavní dramaturgové dále 

pokračují ve výběru snímků 

pro jednotlivé sekce.) 

 

 

PROGRAMOVÝ 

ŘEDITEL 

+ 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

 

(Na finálním zařazení 

snímku do programu se 

shoduje programový ředitel 

společně s hlavními 

dramaturgy) 

 

 

ČESKÉ FILMY 

 

 

REGIONÁLNÍ TÝM 

(regionální ředitel + asistent) 

 

 

 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

+ 

PROGRAMOVÝ 

 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

+ 

PROGRAMOVÝ 

ŘEDITEL 
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(Předvýběr filmů pro Českou 

sekci zajišťuje Regionální 

tým; má silné slovo i ve 

finálním výběru) 

ŘEDITEL 

 

 

(Druhé kolo výběru 

zajišťuje programový ředitel 

společně s Týmem hlavních 

dramaturgů) 

+ 

REGIONÁLNÍ TÝM 

 

(O finálním zařazení snímku 

se rozhoduje na velké 

poradě členů výše 

uvedených složek) 

 

Smyslem této strategie byla podle respondentů snaha neformovat kategorie předem. 

Tematická nesourodost filmů určených k analýze se však ukázala být do jisté míry 

nevyhovující. „Dostávali jsme se to situací, kdy nám ti lidé („nakoukávači“, pozn. autorky) 

říkali, že viděli zajímavý film na téma Iráku, ale jelikož neví, jestli na to téma nemáme třeba 

něco lepšího, tak ať se na to raději ještě koukneme. Z toho důvodu nám tento systém přišel 

nakonec zbytečný. Kdyby se k tomu člověku dostaly všechny filmy na dané téma, mohl by se 

výrazně jednodušeji rozhodovat sám,“239 objasňuje důvody ke změně Moravec. 

S nástupem Moravce na post programového ředitele tak došlo ke změně systému a integraci 

předvýběrové složky dramaturgického týmu do procesu finálního rozhodování. Vznikla 

specializovaná Programová rada. „Řekli jsme si, že musíme lidi, co nám dělají předvýběr 

zahraničních filmů, více integrovat do procesu finálního výběru a dát jim věší pravomoc, 

peníze a trošku je specializovat. Označili jsme je jako Programovou radu a každý dostal na 

starost určitou kategorii, kterou společně s jedním z hlavních dramaturgů formují. Já jakožto 

programový ředitel vidím vše na závěr a společně se s nimi rozhoduji o finálním zařazení 

filmů do programu.“240 

V současné době má Programová rada 11 stálých členů, z nichž každý má na starost 

předvýběr přihlášených nebo vytipovaných filmů v rámci jedné tematické sekce. Jedná 

se o Anetu Kohoutovou, Jiřího Slavíka, Daniela Vondru, Mašu Hilčišinu, Aleše Matějku, 

Jakuba Ostrovského, Kateřinu Bartošovou, Terezu Hronovou, Oldřicha Vágnera, Veroniku 

Klusákovou a Víta Chovance, který pravidelně zajišťuje předvýběr filmů pro Českou sekci. 

Zavedení Programové rady bylo podle respondentů užitečnou inovací hned z několika 

důvodů. Kromě snazší orientace v množství přihlášených filmů a jasnějšímu formování 

                                                 
239 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
240 Tamtéž. 
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jednotlivých sekcí, vedla specializace a přidělení větších pravomocí jejím členům 

k užší profilaci a zvýraznění kontur té dané kategorie.  

Významným se tento krok stal zejména pro Českou sekci,241jejíž dramaturgie byla podle slov 

respondentů odjakživa specifická i z hlediska první fáze výběru. Na rozdíl od zahraničních 

dokumentů, jejichž výběr probíhal v součinnosti tzv. nakoukávačů a týmu hlavních 

dramaturgů, předvýběr filmů pro Českou sekci měl nad rámec svých povinností na starost 

Regionální tým. „Nakoukávači vždy dostávali úplně různé typy filmů, kromě českých, ty byly 

vždy zvlášť. Na české filmy jsme měli speciální jednotku, která se o ně starala,“242 vysvětluje 

Moravec. 

Důvodem separace a vymezené pozornosti v rámci dramaturgie České sekce, byla podle 

Moravce zejména nutnost detailnější komunikace s českými filmaři i jiná výběrová kritéria 

(viz podkapitola Stylový kodex a dramaturgie České sekce). 

Předvýběr filmů z české produkce a koprodukce byl z těchto důvodů vždy specifický. Několik 

let ho zajišťovala regionální ředitelka a její asistent. Konkrétně Lenka Lovicarová a Ondřej 

Kamenický, kteří dělali užší výběr z přihlášených českých snímků. Plnili tedy obdobnou 

funkci jako tzv. nakoukávači, jejich slovo však bylo v debatě s hlavními dramaturgy důležité 

i v rámci finálního výběru. Nevýhodou, proč dramaturgický tým upustil od této strategie 

a jedním z důvodů, pro který byla zavedena Programová rada, byly specifické požadavky 

a snaha zvýšit prestiž České sekce.  

Její zavedení pak vedlo také k usnadnění práce regionálnímu týmu. Od roku 2017 má 

předvýběr filmů pro Českou sekci na starost Vít Chovanec. Podle respondentů je pro Jeden 

svět velkým benefitem také fakt, že se jedná o zaměstnance Českého filmového centra. 

Vzhledem k této skutečnosti tak může sledovat filmy, které jsou teprve ve vývoji a zajišťovat 

tak festivalu světové premiéry. Součástí pracovní náplně tohoto člena Programové rady je 

také propagace českých filmů na světových festivalech.243 „Byl to docela zásadní krok a byl 

důležitý i s ohledem na české filmy. Do té doby se o ně totiž staral koordinátor regionů a jeho 

asistent,“244 objasňuje Moravec, který dodává, že jedním z motivů pro změnu byla také snaha 

usnadnit práci Regionálnímu týmu. „Uvědomili jsme si, že nechceme regionálnímu týmu 

                                                 
241Česká soutěž byla zavedena v roce 2017, do té doby se jednalo o nesoutěžní kategorii Česká sekce/Český 

pohled zahrnující výběr filmů z české produkce a koprodukce za uplynulý rok. Od vzniku České soutěže jsou 

všechny české filmy automaticky zařazovány do České soutěže. V minulosti byly za účelem možnosti soutěžit 

zařazovány i do jiných kategorií. 
242 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
243 Tamtéž. 
244 Tamtéž. 



66 

přidělávat práci a chceme, aby se soustředil výhradně na regiony. Proto jsme rozhodli, že 

předvýběr českých filmů spadne pod Programové oddělení.“245 

Programové oddělení festivalu Jeden svět se v současnosti skládá z programového ředitele 

a dvou hlavních dramaturgů, kteří rozhodují o finálním programu jednotlivých ročníků. Od 

roku 2017 se na dramaturgii podílí tříčlenný dramaturgický tým: programový ředitel Ondřej 

Moravec, hlavní dramaturgyně Julie Kárová, Barbora Hudečková a dále 11 členů Programové 

rady, kteří dělají předvýběr. Ti dále spolupracují s tříčlenným týmem hlavních dramaturgů, 

k nimž do dalšího kola výběru postupuji filmy vytipované právě Programovou radou.  Než je 

snímek finálně zařazen do programu, musí ho zhlédnout i programový ředitel Ondřej 

Moravec. Na konečném zařazení do programu, se ve třetí fázi výběru shodují všichni tři 

hlavní dramaturgové. 

Systém výběru filmů od roku 2017: 

ZÁKLADNÍ 

SOUBOR 

1.  KOLO 

(PŘEDVÝBĚR) 

2.  KOLO 3. KOLO 

 

 

ZAHRANIČNÍ 

FILMY 

 

 

PROGRAMOVÁ RADA 

 

 

 

(Každý člen rady má na 

starost jednu kategorii. 

Vybrané snímky posouvá 

do dalšího kola hlavním 

dramaturgům.) 

 

 

 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

+ 

PROGRAMOVÁ RADA 

 

(Každý člen Programové rady 

má k sobě jednoho z hl. 

dramaturgů, společně formují 

danou kategorii.) 

 

 

PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 

+ 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

 

(Na finálním zařazení snímku 

do programu se shoduje 

programový ředitel společně 

s hlavními dramaturgy) 

                                                 
245 Tamtéž. 
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ČESKÉ FILMY 

 

 

ČLEN PROGRAMOVÉ 

RADY 

 

 

 

(Předvýběr filmů pro 

Českou sekci má na 

starost Vít Chovanec) 

 

 

HLAVNÍ DRAMATURG 

+ 

ČLEN PROGRAMOVÉ 

RADY 

 

(Jakožto člen Programové 

rady, spolupracuje Vít 

Chovanec s jedním z hl. 

dramaturgů. Společně formují 

danou kategorii) 

 

 

PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 

+ 

HLAVNÍ 

DRAMATURGOVÉ 

 

3.5.1 Festivalová politika 

Jeden svět se pravidelně koná v březnu v Praze a následně pokračuje nejméně do 30 dalších 

měst v České republice. Vrcholí zahraničními projekcemi v Bruselu. Divácky nejúspěšnější 

filmy jsou posléze zařazeny do programu Promítej i ty, jenž zájemcům umožňuje legálně 

stahovat filmy z platformy www.promitejity.cz, a pořádat soukromé i veřejné projekce.246  

S dobou a místem konání Jednoho světa pak úzce souvisí festivalová politika. Aby mohl být 

snímek v březnové projekci uveden, předchází tomu mnohdy složitý proces vyjednávání se 

samotnými tvůrci. Kromě možnosti podat přihlášku, se totiž filmy na festival dostávají na 

základě iniciativy dramaturgů. Ti během roku navštěvují různé tuzemské a zahraniční 

festivaly a vybírají snímky do programu. V okamžiku, kdy je výběr hotový, dochází ze strany 

dramaturgů k oslovení producentů s nabídkou promítat snímek na Jednom světě. 

Primárním zájmem dramaturgů je získání co největšího množství premiér a snaha 

neopakovat program již proběhlých festivalů. Některé světové festivaly ovšem s termínem 

Jednoho světa kolidují nebo jsou v jeho těsném závěsu. Producenti a filmaři, kteří 

o premiérovém uvedení rozhodují, tak mohou ve finále dát přednost konkurenci. Vyjednávání 

o tom, zda bude snímek uveden právě na Jednom světě, je tedy podle programového ředitele 

Ondřeje Moravce součástí křehké festivalové politiky. Svou roli hraje i to, co může festival za 

                                                 
246 Nyní je na stránkách ke stažení nejméně 50 filmů z předchozích ročníků. 
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uvedení snímku v premiéře tvůrcům recipročně nabídnout. Jedním z benefitů je například 

bezplatná distribuce filmu nejméně v dalších 35 regionálních městech (Jeden svět 

v regionech), meetingy s filmaři (Kulaté stoly) a v případě České sekce ocenění Mezinárodní 

porotou. „Bereme to i jako takovou službu českým filmům, že se o nich touto cestou mohou 

snáz dozvědět zahraniční festivaly,“247 popisuje význam zahraniční poroty v České soutěži 

Hudečková, podle níž bylo zavedení České soutěže také snahou konkurovat tuzemským 

festivalům.  

V této souvislosti dramaturgové reflektují i televizní dokument. V českém prostředí se jedná 

například o televizní cyklus Český žurnál. S jeho tvůrci má Jeden svět v rámci festivalové 

politiky několikátým rokem nepsanou dohodu o zveřejnění jednotlivých dílů z cyklu až po 

uplynutí festivalu. Důvodem byly výtky diváků, kteří si stěžovali, že mohou snímky uvedené 

na festivalu vidět ještě před jeho konáním nejen ve vysílání, ale i online na stránkách České 

televize.  

3.5.2 Obecná výběrová kritéria 

Na festival se každoročně přihlásí okolo 1200 filmů z celého světa, z nichž Programové 

oddělení vybírá přibližně 100, které v daném ročníku uvede. V rámci jednotlivých kategorií se 

jedná zhruba o 10–12 snímků. Toto číslo kolísá dle úrovně a množství přihlášených filmů.  

Ty se do výběrového procesu dostávají buď na základě přihlášek, iniciativy programového 

oddělení nebo filmových databází, jejichž prostřednictvím festival informuje o poptávce pro 

konkrétní ročník. „I my sami máme databázi zahrnující české i světové filmaře, přes kterou 

několikrát rozesíláme informaci o tom, že sháníme filmy na další ročník. Sami autoři nám pak 

svoje snímky posílají. Také oslovujeme vybrané filmaře, o kterých víme, že něco chystají,“248 

přibližuje možnosti zařazení snímků do výběru Hudečková. 

Po uzavření přihlášek přechází Programové oddělení k samotnému výběru. Aby mohl být 

snímek do programu Jednoho světa zařazen, prochází tříkolovým selektivním procesem 

výběru, během něhož členové dramaturgického týmu vyhodnocují, zda snímek vyhovuje 

obecným výběrovým kritériím (viz dále) a aktuálním požadavkům festivalu. 

Prvním sítem určeným k selekci filmů, je však podle programového ředitele už samotné 

podání přihlášek, které jsou od roku 2017 zpoplatněné. Důvodem pro zavedení poplatků za 

přihlášení filmu na festival byla podle Moravce zejména snaha snížit množství přihlášených 

                                                 
247 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
248 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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filmů a zúžit výběr pouze na ty, které odpovídají festivalovému zaměření. „Nyní máme ročně 

nějakých 1200 přihlášek, dříve jich bylo kolem 2000, protože jsme ještě měli přihlášky 

zadarmo. Předminulý rok jsme je zpoplatnili, aby se nám nějakým způsoben zúžil výběr 

a nehlásily se filmy, o kterých dopředu víme, že pro nás nejsou vhodné. Chtěli jsme, aby si 

lidé více rozmýšleli, jestli má smysl k nám film přihlásit,“249 vysvětluje důvody pro zavedení 

poplatků Moravec a dodává, že inspirací k tomuto kroku byl pro Jeden svět nizozemský 

festival Movies that matter, který se rovněž zaměřuje na problematiku lidských práv. 

Právě filozofie a zaměření festivalu byly podle Moravce také důvodem, proč Jeden svět se 

zavedením poplatků dlouhou dobu otálel. „Zvažovali jsme to už předtím, ale cítili jsme 

nejistotu v tom, že jsme lidskoprávní festival a neměli bychom vybírat poplatky za 

zprocesování. Nakonec jsme ale došli k závěru, že nás to personálně zatěžuje. Vzhledem 

k tomu, že chceme každý film důkladně prozkoumat přes několik koleček, které pak běží 

v tom výběru, jsme si řekli, že k tomu přistoupíme,“250 objasňuje motivaci pro zavedení 

poplatků Moravec.  

Z tohoto pravidla jsou však v rámci festivalu vyvázány některé produkce (se slabším 

finančním zázemím), v jejichž případě by poplatek za přihlášení mohl být překážkou pro 

účast na festivalu. „Udělali jsme seznam zemí, které jsme z toho vyloučili, třeba filmy 

z Kyrgystánu poplatek neplatí, protože víme, že je tam velmi slabá produkce a nechceme ty 

filmaře nějakým způsobem omezovat,“ vysvětluje výjimky z pravidla Moravec a dodává, že 

mezi filmy oproštěné od poplatků za přihlášení patří i české dokumenty. „Řekli jsme si, že 

poplatek pro české filmy dávat nebudeme, protože víme, že najít finance na české filmy je 

těžké a že od nich nebudeme zbytečně vyžadovat nějaké peníze.“251 

3.5.3 Stylový kodex a dramaturgie festivalu 

Ve chvíli, kdy jsou filmy prostřednictvím přihlášek a dalších možných cest zaevidovány 

a zařazeny do výběrového procesu, přechází práce do rukou Programového oddělení, které 

filmy třídí, a na základě konstitutivních rysů řadí do jednotlivých kategorií a sekcí. Navzdory 

tomu, že se aspekty výběru pro tyto sekce se v drobných nuancích liší (viz kapitola 

Festivalové sekce, ceny a poroty), je podle respondentů možné hovořit o základních 

výběrových kritériích i napříč těmito kategoriemi (viz níže). Tato základní festivalová kritéria 

budeme dále nazývat stylovým kodexem festivalu. 

                                                 
249 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
250 Tamtéž. 
251 Tamtéž. 
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Takzvaný Stylový kodex sestává jak z položek vyplývajících z filozofie a zaměření festivalu, 

tak i formálních požadavků na kvalitu snímku či festivalové politiky. Velký vliv na 

dramaturgii má podle respondentů také osobnost programového ředitele, který v daném 

období pravidla výběru do určité míry ovlivňuje. „Vždy je to hodně dáno tou osobností. Teď 

je to Ondra (Ondřej Moravec, pozn. autorky), předtím to byla Káča Bartošová, Igor Blaževič, 

Tereza Porybná, Jana Zajícová. Nevím, jak to měli ostatní, ale třeba u Káti jsem věděl, že 

hodně balancuje mezi tématem a formou, ale spíš jsem vždy vnímal příklon k tomu tématu, 

zatímco Ondra apeluje na to, aby to bylo vyváženější, a nebojí se zařadit i artovější věci,“ říká 

Kamenický, podle něhož změny výběrových kritérií souvisejí také s vývojem a proměnou 

filmového trhu. 

Podle Hudečkové existují na festivalu základní kritéria, která se vztahují na všechny filmy. 

Jedním z nich je například stáří snímku, tedy datum od premiéry. Tato lhůta by v době konání 

festivalu neměla překročit lhůtu dvou let. „Máme taková základní kritéria, která se vztahují na 

všechny filmy, a ta jsou taková, že v roce, kdy probíhá festival, by snímky měly být 

maximálně dva roky staré a premiéru měly mít před dvěma lety. Pro ročník 2019 jsme tedy 

zvažovali jen filmy z roku 2018 a 2019. Další kritérium je, že by filmy měly být delší, než 

40 minut, což jsme letos porušili, protože jsme začali znovu promítat krátké filmy, takže tahle 

linka zmizela, ale těch filmů z minulého roku se to ještě týká,“ objasňuje některé aspekty 

výběru Hudečková. 

Jak už jsme zmínili dříve, mezi klíčová kritéria pro zařazení dokumentu do festivalového 

programu patří zejména obsahová a formální stránka snímku, tedy téma, způsob a kvalita 

zpracování filmové látky. 

Téma by podle respondentů mělo být nové, aktuální a odpovídat zaměření festivalu. Snahou 

dramaturgů je rovněž eliminace stereotypního zpracování. Jedním z filmů, o kterém v této 

souvislosti tvůrci programu diskutovali, byl například snímek O čo ide Idě. „Filmy o velmi 

šikovných romských muzikantech, v tomto případě o dětech, které krásně zpívaj a Idě 

Kellarové, která je zajímavá osobnost, jsou skvělé, ale my jsme měli pocit, že bychom už 

raději na toto téma nabídli jinou perspektivu. Žádný takový film, který by nám přišel vhodný, 

ale nebyl,“ vysvětluje Kárová a dodává, že kromě unikátního příběhu, hraje při výběru témat 

podstatnou roli také otázka, zda se téma hodí pro zařazení snímku do dalších programů 

festivalu, a sice Jednoho světa v regionech a Jednoho světa a na školách. „Nakonec jsme 

myslím brali v potaz i regionální festivaly Jednoho světa, u kterých jsme věděli, že je tohle 

téma bude zajímat,“ objasňuje důvody pro zařazení snímku (O čo ide Idě) Kárová. 
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Hudečková pak jako další z aspektů výběru vyzdvihuje blízkost tématu s dalšími 

odděleními Člověka v tísni. „Tento film jsme určitě řešili s Programy sociální integrace, což 

je sekce ČvT (Člověk v tísni), kt. má svoje oddělení v různých českých městech, ve kterých 

pracují s lidmi z vyloučených lokalit, nejen s Romy, ale i jinými menšinami. A my jsme chtěli 

vědět, jestli souhlasí s tím, abychom ten film dávali,“252 vysvětluje spolupráci Hudečková.  

Při výběru tedy hraje roli i to, jestli je film vhodný pro práci jiných sekcí zastřešující 

neziskové organizace, s nimiž dramaturgové konzultují také způsob zpracování tématu 

a získávají bližší informace o dané problematice. „Jak už jsem zmiňovala, festival pak běží 

i v regionech, kde to pořádá přímo jedna z poboček ČvT a oni jsou za takové filmy vděční, 

protože přes ně mohou komunikovat svoji práci. Na ten film můžou přijít i jejich klienti 

a dohromady to funguje dobře,“253 přibližuje smysl spolupráce s dalšími sekcemi Člověka 

v tísni Hudečková.  

Tato tandemová dramaturgie, je ovšem užitečná i pro samotné tvůrce programu, kteří díky 

bližším informacím mohou podle na film nahlížet z jiné perspektivy. „Ve chvíli, kdy vidíme 

filmy na určitá témata, se kterými pracují jiné sekce Člověka v tísni, tak to s nimi 

konzultujeme. Chceme vědět, jestli je to v souladu s jejich prací. Často mívají také nějaké 

informace z místa, kde se film odehrává, které nám mohou pomoct nahlížet na to téma či lidi, 

kteří tam vystupují, nějak jinak,“ objasnila přínos konzultací Hudečková. 

Ačkoliv v programu festivalu zaměřeného na lidská práva a sociální otázky hrají klíčovou roli 

silná témata, podobně důležitým aspektem výběru, je pro respondenty stále více i formální 

kvalita snímků. V hledáčku dramaturgů jsou tedy primárně snímky splňující oba tyto 

parametry. V kontextu lidskoprávního zaměření festivalu jsou pak z hlediska metody 

nejpřijatelnější formou observační dokumenty. „Tím, že jsme festival zaměřený na lidská 

práva a na sociální otázky, tak vlastně chceme co nejčistší formu dokumentu, kde je možná co 

nejmenší manipulovatelnost,“ vysvětluje Moravec a dodává, že tzv. nezaujaté pozorování 

dokumentaristy, má na festivalu z hlediska metod nejpočetnější zastoupení.254 Nově se ale 

podle Moravce prosazují i netradiční formy dokumentu. „V poslední době se čím dál více 

snažíme zapojovat experimentálnější přístupy, filmy, které jsou na hranici nějakého doku 

fiction, protože hranice mezi tím, co je pravda a co není, je v dokumentu velmi rozostřená,“ 

vysvětluje Moravec.  

                                                 
252 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
253 Tamtéž. 
254 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
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Mezi metodami, které se dramaturgický tým snaží v programu eliminovat, jsou naopak tzv. 

mluvící hlavy a publicistická forma komentáře. „Také se snažíme vyhýbat mluvícím hlavám. 

Nejde to samozřejmě absolutně, některé filmy jsou tak postavené, ale myslím, že jich je 

v programu minimum. Velmi se vyhýbáme i základní funkci vypravěče, takového, který je 

často používaný v publicistice, ten se v podstatě v našim filmech neobjevuje,“ reflektuje 

Moravec. 

Jedním z témat při sestavování programu je podle dramaturgů rovněž otázka 

zvýznamněného autorství či heroizace, kde se namísto tématu, dostává do popředí sám 

autor. Nežádoucí je podle dramaturgů rovněž silně aktivistický tón, který může vyvolat 

příliš vášnivé debaty.  

Určitou roli při výběru hraje podle respondentů také dlouhodobá spolupráce s režiséry 

a filmaři. „Sledujeme také to, jestli se jedná o režiséra nebo režisérku, se kterým dlouhodobě 

spolupracujeme. Není to ale samozřejmě záruka toho, že se dostane do programu. Pokud se 

nám jeho film nelíbí, nemáme problém takový film nehrát,“255 přibližuje spolupráci 

Hudečková. V případě koprodukčních snímků sledují dramaturgové například propojení 

režisérů s producenty. 

Důležitým aspektem je pro dramaturgy lidskoprávního festivalu také přístup režiséra 

k protagonistům. „Myslím, že tohle je pro nás dost důležité téma. Ty naše filmy jsou často 

na hodně drsná nebo citlivá témata a je hrozně tenká hranice, kdy už máme pocit, že je ten 

režisérský přístup moc vtíravý a překračuje nějakou mez, která je pro nás už za hranou,“ 

shrnuje Kárová. 

Dalším z faktorů ovlivňujících uvedení snímku do programu je jeho blízkost s hlavním 

tématem ročníku, jehož funkce je primárně spojena marketingem a propagací festivalu. 

„Myslím, že hlavní moment, kdy používáme tematické zaměření, je v komunikaci navenek. 

Při výběru samotném, kde je přes sto filmů, to ale není možné zcela dodržet. Ne každý film se 

týká zaštiťujícího tématu. Každý rok pak samozřejmě děláme ještě tematické kategorie, kam 

jednotlivé filmy zařazujeme,“ přibližuje práci s ročníkovým tématem Kárová.256  

V kontextu námi sledovaného období od roku 2009 do roku 2019 lze podle respondentů za 

faktory ovlivňující zařazení snímku do programu považovat tato základní kritéria: 

                                                 
255 HUDEČKOVÁ, Barbora. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
256 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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Faktory ovlivňující zařazení snímku do programu: 

Obsah (téma; jeho unikátnost, novost) Autenticita/míra inscenace/stylizace 

Forma (způsob a kvalita zpracování) Ročníkové téma 

Filozofie a zaměření festivalu Festivalová kampaň 

Aplikovaná metoda (rozhovory, komentář, 

časosběrná metoda) 

Míra stereotypizace 

Blízkost tématu dalším složkám Člověka 

v tísni (Lidskoprávní oddělení, Programy 

sociální integrace) 

Možnost propagace tématu skrze jiná 

oddělení Člověka v tísni 

Možnost uvedení snímku v regionech nebo 

na školách (JS v regionech, JS na školách)  

Zaměření jednotlivých sekcí 

Přístup režiséra k protagonistům (etika, 

citlivá práce s protagonisty) 

Dlouhodobá spolupráce s filmaři a 

producenty 

Zvýznamněné autorství (režisér se ve 

snímku objevuje/neobjevuje) 

Divácká atraktivnost/očekávání 

Druh snímku Možnost uvést film v premiéře 

Autorská pečeť (originalita zpracování) Debutující, studentské filmy  

Umělecký rozměr/filmová řeč Možnost organizace debat na dané téma 

Stopáž (nad 40 minut)257 Univerzálnost/pochopitelnost  

Datum premiéry (max. dva roky staré 

snímky) 

 

Uvedení v televizi/dostupnost snímku online 

(Český žurnál) 

 

Uvedení dokumentu na konkurenčním 

festivalu 

 

 

                                                 
257 Jedná se o proměnlivé kritérium.  
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3.5.4 Stylový kodex a dramaturgie České sekce 

Specificita České soutěže již byla zmíněna v kontextu předchozích kapitol, a nejinak tomu 

bude v případě výčtu nepsaných kritérií, na jejichž základě jsou filmy do této kategorie 

vybírány. Spolu se zavedením České sekce, totiž Programové oddělení pro tuto kategorii 

zavedlo specifická dramaturgická pravidla.  

Jedním z důvodů odlišné dramaturgie je podle respondentů fakt, že v české produkci nevzniká 

každoročně dostatečné množství dokumentárních filmů, aby dramaturgové mohli soutěžní 

sekci naplnit pouze unikátním výběrem silných českých snímků. Zatím je tedy nutné tuto 

kategorii doplnit koprodukčními nebo studentskými dokumenty. „Nedávat jen čistě české 

filmy, ale i ty, co mají českou stopu v té produkci, je dalším z našich strategických 

záměrů,“258 vysvětluje Moravec. 

Aby byla sekce co nejvíce reprezentativní z hlediska českého zastoupení, provází výběr filmů 

mnohdy méně přísná pravidla. V tomto ohledu je Česká sekce z hlediska výběru specifická, 

jelikož dává prostor i formálně slabším snímkům. V souvislosti s omezeným množstvím nově 

vznikajících dokumentů v české distribuci, tvoří další výjimku z obecných dramaturgických 

pravidel festivalu rozvolněný přístup k tematickému zaměření jednotlivých ročníků, se kterým 

v rámci ostatních kategorií obvykle koresponduje hned několik filmů. „Tematické zaměření 

ročníku sice bereme v potaz, ale jelikož pracujeme s poměrně malým množstvím filmů 

a chceme uvést i nějaké premiéry, tak z tohoto hlediska i filmů samotných, děláme v České 

sekci více ústupků než u filmů zahraničních. Důvodem je, že jsme malá země a filmů tu 

nevzniká tolik, v této sekci tedy tematické zaměření ročníku nevnímám až tak zásadně,“259 

říká Kárová. Z důvodu nižší produkce českých filmů a slabého finančního zázemí, jsou tyto 

filmy rovněž oproštěny od povinnosti platit poplatek za přihlášení. 

Dalším ze staronových požadavků Programového oddělení festivalu je širší zastoupení 

premiérových snímků v České sekci, čímž vzniká i větší důraz na komunikaci s filmaři 

a sondování teprve vznikajících filmů. „Jak už jsem zmínila, za našeho působení se z České 

sekce stala sekce soutěžní, což je pro nás docela zásadní. Více usilujeme o premiéry, což jsme 

usilovali i dříve, ale asi to nebylo zcela pojmenované. Nyní se snažíme sledovat filmy, které 

                                                 
258 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
259 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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jsou těsně před dokončením, více komunikovat s filmaři a sondovat, jestli by měli zájem 

premiérovat právě u nás.“260 

Kromě detailnější komunikace s českými filmaři, usilují dramaturgové o jejich propojení se 

zahraničními tvůrci a propagaci českých snímků na mezinárodních festivalech. „Zároveň se 

snažíme skrze tu ideu soutěže tlačit české filmy na světové festivaly. Myslím, že když 

jezdíme na zahraniční festivaly, snažíme se na nich české filmy vždy propagovat.“261 

Dalším z důležitých aspektů, který hraje roli při výběru filmů do programu České soutěže, je 

přítomnost filmu v dokumentárním cyklu České televize Český žurnál. Filmy z této série totiž 

bývají po odvysílání dostupné online, což by festivalu mohlo ubrat diváky. Proto přítomnost 

z filmů v Českém žurnálu představuje pro tvůrce programu jedno z kritérií výběru. 

Tento aspekt ovlivňuje zejména návštěvnost, jelikož někteří diváci nesouhlasí s uvedením 

filmu, který je k dispozici online. Z tohoto důvodu bude v letošním ročníku (2019) většina 

filmů z Českého žurnálu zveřejněna až po festivalu Jeden svět. Dalším faktorem rozhodujícím 

o uvedení filmu je jeho účast Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava.  

3.6 Vývojové trendy v České sekci 

Determinující proměnou prošla Česká sekce v roce 2017, kdy se z nesoutěžní kategorie 

zaměřené na české snímky stala kategorie soutěžní. Společně se založením soutěže se 

transformovala také dramaturgie a přístup programového oddělení festivalu Jeden svět, které 

nyní, mimo jiné, usiluje o propagaci českých filmů na mezinárodní scéně a vytvoření lepších 

podmínek pro české filmaře.  

Kvalita českých dokumentů podle respondentů stoupá. Filmaři se více přizpůsobují 

požadavkům zahraničních produkcí a diváků, čímž mají větší šanci konkurenceschopnosti na 

světovém trhu. „Myslím, že obecným trendem v posledních 3–4 letech jsou daleko 

sebevědomější autoři. Podle mne už neplatí ani to, že by Jihlava byla kolébkou českého 

dokumentu. Poslední 2–3 roky jdou filmaři víc a víc ven, mají premiéry v Lipsku, na IDFě, 

v Shefieldu. Najednou máte daleko větší příležitost účastnit se zahraničních workshopů, Státní 

fond kinematografie koncentruje více peněz na méně projektů, takže o to víc se to celé 

zkvalitňuje. Když se pak filmaři potkají se svými vrstevníky na zahraničních festivalech, kde 

mají možnost sledovat podobné filmy, tak hned vidí úplně jiné možnosti. Tohle se hodně 

mění. Nyní se dají některé české dokumenty (například Kiruna – překrásný nový svět) 

                                                 
260 Tamtéž. 
261 Tamtéž 
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srovnávat se špičkou evropského a světového dokumentu, což dříve nebylo,“ vysvětluje 

Kamenický. Rovněž Kárová považuje český dokument za stále otevřenější, nikoliv 

uzavřený do sebe, jak ho vnímala dříve, k čemuž se přidává také Kamenický, podle něhož, se 

„objevuje silná vlna lidí, kteří mají touhu zpracovávat globální témata a nepojímat je už tak 

lokálně.“262  

Podle respondentů se v posledních letech zástupci České sekce festivalu Jeden svět stále 

častěji orientují také na zahraniční dění. „Myslím, že zvláště za poslední dva roky se filmy 

skutečně více obracejí k dění mimo Českou republiku, a tím vlastně získávají i potenciál být 

v zahraničí více a přijatelněji vnímány a publiku být bližší. (…) Určitě v České sekci vnímám 

posun k zahraničním tématům,“263 shrnuje Moravec. A inspirace zahraniční tvorbou, je patrná 

i ve filmové řeči, která je po formální stránce silnější a oproti dřívějšímu „vachkovskému 

stylu“ více otevřená k experimentům a „artovému“ pojetí dokumentu.264  

Přesto lze u českých snímků, na rozdíl od slovenské scény, podle Lovicarové a Kamenického 

stále rozeznat poměrně čitelný rukopis, který dramaturgové přisuzují právě silnému vlivu 

osobnosti Karla Vachka na pražské FAMU. Tento trend ale podle nich generace mladších 

filmařů v posledních letech pomalu opouští a vydává se po stopách zahraničních tvůrců. 

„Myslím, že se autoři opravdu více osvobozují od vlivu Karla Vachka, který měl na FAMU 

velice silnou pozici, a začínají objevovat nové možnosti. Je to daleko pestřejší než před těmi 

osmi lety, kdy to bylo takové schematické a víceméně stejné,“265 vysvětluje odklon od 

módního stylu českých dokumentů Lovicarová. Mezi další charakteristické znaky současného 

českého dokumentu považují respondenti osobní tematiku a z toho vyplývající zvýznamněné 

autorství a prezentaci autora před kamerou. I zde je dle však dle respondentů patrný odklon. 

Dalším z vývojových trendů je podle Kárové inklinace českých filmařů k sociálním tématům: 

„Obecně si ale myslím, že trendem jsou sociální témata, ty v České sekci převažují, dokonce 

možná i nad těmi lidskoprávními. Také jsou to lidská práva, ale jedná se spíše o taková hodně 

silná témata jako je bydlení, rodina. Možná to tak bylo vždycky, ale v posledních letech jsem 

to vnímala hodně silně,“266reflektuje tematický posun Kárová. 

 

                                                 
262 KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
263 MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 18. 4. 2019. 
264 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019.; LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní 

rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019.; MORAVEC, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 

18. 4. 2019.; KAMENICKÝ, Ondřej. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
265 LOVICAROVÁ, Lenka. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 26. 4. 2019. 
266 KÁROVÁ, Julie. Osobní rozhovor s autorkou práce ze dne 10. 4. 2019. 
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4 Výzkumná část 2 – analýzy filmů 

Druhý oddíl praktické části práce je založen na filmových analýzách snímků uvedených 

v rámci České sekce festivalu Jeden svět v letech 2010–2019. Konkrétně se jedná o osm 

českých dokumentů z námi zformované tematické kategorie „Rodina, děti a sociální témata“, 

která v posledních letech tvoří jednu z dominantních částí festivalového programu. V této 

kategorii jsme analyzovali snímky definující originální autorský přístup. 

V rámci podrobných analýz snímků Nevítaní (Tomáš Škrdlant); Od višní do višní (Jana 

Boršková); Nový život (Adam Olha); Stále spolu (Eva Tomanová); V paprscích slunce (Vitalij 

Manský); Normální autistický film (Miroslav Janek); Nerodič (Jana Počtová) a Dobrá smrt 

(Tomáš Kroupa), jsme se zaměřili na tři hlavní aspekty výzkumu. 

Zaprvé nás zajímala obsahová stránka, tedy to, co se prostřednictvím snímku o daném 

tématu dozvídáme. Dalším aspektem filmových analýz byla forma, tedy metody práce, jejichž 

prostřednictvím je téma komunikováno (formální stránka snímku; metody práce; způsob 

sdělení tématu). Terciálním cílem bylo zanalyzovat snímek z hlediska autorské invence, tedy 

přístupu, jakým autor látku záměrně uchopil (autorský přístup).267 

Jednotlivé aspekty výzkumu jsme dále doložili prostřednictvím analýzy uzavřené filmové 

situace, která je pro daný snímek typická a jako taková umožňuje komplexní představu 

o tématu, metodě a přístupu autorů. Nechybí ani stručné představení jednotlivých snímků 

a uvedení základních faktografických údajů. 

4.1 Dokument Nevítaní (ročník 2010) 

Stručná charakteristika:  

Časosběrný dokument Tomáše Škrdlanta mapuje osudy pěti vážně fyzicky postižených dětí, 

které rodiče hned po narození umístili do ústavu. Vzpomínky vybraných protagonistů 

rozkrývá autor v průběhu 20 let pomocí iterovaných rozhovorů. S protagonisty hovoří 

o rodičích, životě v ústavu, vztazích nebo připravenosti na život. Zaměřuje se také na 

systémové chyby v konceptu ústavní péče devadesátých let.  Film získal výroční Cenu Pavla 

Kouteckého za nejlepší český dokument. 

                                                 
267 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 

Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus. ISBN 978-80-00-01410-4. 
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Základní informace: Produkce: Česko, 2009. Stopáž: 95 minut. Režie: Tomáš Škrdlant. 

Kamera: František Chmela, Filip Havelka, Tomáš Škrdlant. Produkce: Jan Krása, Jindřich 

Bareš. Námět: Tomáš Škrdlant. Scénář: Tomáš Škrdlant. Dramaturg: Hana Jemelíková, 

Daniela Fischerová, Veronika Sobková. Střih: Tomáš Škrdlant. Zvuk: Petr Šoltys. Hudba: 

Jiří Strohner. 

Analýza tří aspektů 

1) Obsahová stránka:  

Dominantním prvkem snímku je silné sociální téma. Jedná se o unikátní sondu do životů 

pětice postižených lidí, které rodiče záhy po jejich narození odložili do ústavní péče. 

„Odmalička mě nechtěli rodiče, takže jsem nejdřív nastoupila sem.“268 Petra, Markétu, Jirku, 

Honzu a Markétu K. sleduje režisér od dětství, až do dospělosti, kdy se osamostatňují 

a zakládají své vlastní rodiny. Kromě hlavních hrdinů, se ve filmu objevují také výpovědi 

dalších dětí z libereckého Jedličkova ústavu, pěstounských rodičů nebo několika lékařů 

a speciálních pedagogů, kteří pozitivně ovlivnili osudy těchto dětí.  

Při opakovaných setkáních, v různých fázích života, hovoří autor s hlavními hrdiny 

o jejich rodičích, hendikepech, životě v ústavu, ale i snahách kontaktovat rodinu 

a započít samostatný život. „Pro mě byla zásadní otázka, kdo jsem a proč nemám rodiče. 

Oni zemřeli, nebo mě nechtěli? A proč mě nechtěli?“269  

Prostřednictvím výpovědí protagonistů a archivního materiálnu poskytuje dokumentarista 

rovněž unikátní svědectví o ústavní péči v době komunistické éry. „Bylo mi jasný, že se 

v sedmdesátém devátém roce lékař maminky neptá, jestli si dítě s hendikepem nechá nebo ne, 

automaticky šlo do ústavu.“270 Dokument tak nabízí autentické svědectví doby 

a seznamuje diváka s přístupem socialistické společnosti k lidem s hendikepem 

i praktikami uvnitř ústavů. „Byli jsme zavřený v ústavu, nesměli jsme nikam jít, ani za 

areál. Nikam. Byli jsme pořád uzavřený, vyloženě jako zvířata.“271 „Už je vám 18 a stále 

                                                 
268 PROTAGONISTKA, PETRA. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 
269 PROTAGONISTKA, MARKÉTA K. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 
270 ANONYMNÍ PROTAGONISTKA. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 
271 PROTAGONISTKA, MARKÉTA. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
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s vámi zachází jako s dítětem. Nenechají vás, abyste si cokoliv zařídili sami, nenaučí vás 

hospodařit s penězi, vlastně vás nenaučí nic.“272 

Jednotlivé hrdiny sledujeme i po jejich odchodu z ústavu, kdy se adaptují na život ve 

společnosti, hledají partnery, práci a seznamují se s rodinným životem. „Vycházela jsem 

z ústavu a neměla jsem žádnou zkušenost, jak komunikovat s lidmi.“273 Snímek Nevítaní, 

přibližuje zklamání i pády při vstupu do neznámého světa mimo zdi ústavu. „Nepila jsem 

kvůli sobě, pila jsem kvůli tomu, jak se na mě ty lidi dívali. Ty zvědavý oči, který mě pořád 

pozorovali, že mi chybí noha nebo že vypadám tak, jak vypadám. Když jsem si ten alkohol 

dala, tak jsem tohle už nevnímala, takže mi to bylo jedno.“274 

V závěru autor nabízí pohled do dospělého života pěti hrdinů příběhu, kterým se silou vůle 

a odhodláním podařilo překonat nelehký vstup do života a žít plnohodnotné životy tak, jak 

mnoho zdravých lidí nedokáže. Nyní pracují, mají hezké vztahy, vychovávají své vlastní děti, 

někteří dokonce našli cestu k rodičům. 

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Téma je komunikováno zejména prostřednictvím rozhovorů, které jsou dominantním 

výrazovým prostředkem filmu Nevítaní. Diskrétní a citlivé pozorování umožňuje režisérovi 

navázat blízký vztah s protagonisty a vytvořit tak jedinečné portréty pětice nechtěných dětí, 

které na své cestě usilovně překonávají životní překážky. Těžištěm 95minutového dokumentu 

jsou pak autentické výpovědi protagonistů. 

Příběh autor vypráví chronologicky od dětství do dospělosti aktérů a rozděluje jej na uzavřená 

subtémata (rodiče, rané vzpomínky, můj hendikep, dětství, talenty, ústavní péče, dospívání, 

vtahy, samostatný život, sebevědomí, rodina). Nechybí ani vysvětlující komentář autora 

odhalující jeho blízkost k tématu a sociální cítění.  

Dalším výrazovým prostředkem je práce s archivním materiálem, obrazy či animovaným 

filmem vytvořeným ve spolupráci s dětmi z Jedličkova ústavu. Tento materiál pak autor 

tvůrčím způsobem kombinuje s nově dotočenými záběry, vkládá jej do souvislostí a buduje 

tak dynamiku filmového výrazu.  

                                                 
272 PROTAGONISTA, JIRKA. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 
273 PROTAGONISTKA, MARKÉTA K. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/  [cit. 2020-05-05.]. 
274 Tamtéž.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10180374428-nevitani/
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Pro snímek je typická také polyfonní střihová skladba, která filmaři umožňuje do díla 

vmodelovat co nejefektivněji autorský postoj, přeskakovat v čase a prostoru a jednotlivá 

témata volně propojovat. 

Atmosféru dokumentarista navozuje nejen vzpomínkami, ale i klavírními variacemi Johanna 

Sebastiana Bacha nebo hravou prací s animovaným filmem s tématem mimozemské 

civilizace, na jehož výrobě se podílejí sami protagonisté. Natáčení probíhá v prostorách 

ústavu nebo u protagonistů doma. Většina filmu je natočena v interiérech. 

3) Autorský přístup: 

Výběrem sociálního tématu se Tomáš Škrdlant vydává směrem, který mu je blízký, což je na 

snímku znát. Zásluhou empatie a citlivého přístupu si autor u dětí brzy získává důvěru. 

Protagonisté se mu otevírají a dobrovolně odhalují svá traumata a zkušenosti, což je vzhledem 

k téměř dvaceti letům natáčení pozoruhodné a vypovídající o dobré psychologické práci 

autora. V zájmu zachování ochrany protagonistů a jejich rodin, vypráví autor příběhy 

anonymně. Přístup režiséra a výběr protagonistů je tedy pro snímek zcela zásadní. 

Výrazově se autor pokouší prostřednictvím portrétů zaznamenat sílu a odhodlání 

několika neobyčejných lidí, kteří navzdory těžkému osudu statečně překračují svůj stín 

a žijí nezávislé a naplněné životy. Bez patosu a citlivým způsobem vyvolává autor morální 

apel a povzbuzuje toleranci k lidem se znevýhodněním. Sekundárním záměrem je snaha 

upozornit na systémové chyby v ústavní péči za totalitního režimu. 

Svůj narativ autor koncipuje jako jednotlivá subtémata, čímž je vyprávění přehlednější 

a srozumitelnější. Výběrem závěrečných výpovědí, například zařazením emotivního 

rozhovoru s třináctiletou dívkou, jíž matka slíbila, že si ji vezme na Vánoce domů a už tak 

neučila, autor závěr snímku emočně eskaluje. Dívka na další návštěvu svého domova čekala 

od svých osmi let. Na otázku režiséra, proč si myslí, že to tak je, dívka nenachází slov. 

Z rozhovoru s protagonistou Jirkou, který byl v ústavu s touto dívkou, se následně se 

dozvídáme, že ji nezájem rodičů velmi tížil a nyní je již bohužel po smrti. Autor tak dává do 

kontrastu příběh pěti hlavních protagonistů, kterým se podařilo i vlivem snímku svůj osud 

změnit a dívky, která to nestihla.  

Snímek Tomáše Škrdlanta je příkladem dokumentu, jenž má potenciál rozkrývat 

systémové chyby, ovlivnit sociální politiku a podnítit ke změnám. Kromě již zmíněného, 

může zásadním způsobem přispět ke změně veřejného mínění či pozitivně ovlivnit životy 

samotných protagonistů.  
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Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Tyto tři výše popsané aspekty můžeme detekovat i v rámci uzavřené filmové situace, která se 

odehrává 11 minut po začátku snímku. Sledujeme proces výroby animovaného filmu, na 

kterém s dětmi z libereckého Jedličkova ústavu pracuje zahraniční host, Jessica Langfort. Děti 

vymýšlí scénář. Námětem snímku je záchrana dětí ze Země a jejich přesun na jinou planetu. 

Následuje série sestříhaných záběrů z opakovaných rozhovorů s protagonisty v průběhu 

jednotlivých let. Tématem uzavřené situace jsou vzpomínky na rané dětství a biologické 

rodiče. Dokumentarista vede rozhovor s osmiletou Petrou o tom, zda se někdy setkala 

s biologickou matkou a jaké na ni má vzpomínky. Tutéž otázku autor protagonistům pokládá 

v průběhu let opakovaně.  

Z odpovědí vyplývá, že rodiče Petru v ústavu navštívili pouze několikrát. Otec o Petru jevil 

o něco větší zájem než matka. Jednalo se však pouze o občasné návštěvy s drobnými dary. 

Posléze návštěvy zcela ustaly, k jejich ukončení byl otec údajně přemluven Petřinou 

biologickou matkou. Tyto vzpomínky autor doplňuje výpovědí Petřiny pěstounky: 

„Dozvěděla jsem se pouze to, že hned jak jí porodila, tak jí nechala v porodnici. Byla zděšená 

tím, jaké děťátko se jí narodilo, a nechtěla ji ani vidět.“275  

Následuje střih. Sledujeme diskuzi dětí z ústavu nad scénářem k animovanému filmu. Protože 

jsou nešťastní, navrhují, aby děti vzalo UFO na svou planetu, kde se budou mít lépe. Za 

důležitý bod scénáře považují jeho tvůrci stesk rodičů po dětech.   

Střihem se přesouváme k dalšímu rozhovoru o rodičích, tentokrát s devatenáctiletou 

Markétou. Zjišťujeme, že vše, co o nich ví, zná pouze z občanského průkazu. Tyto informace 

jsou následně doplněny výpovědí pěstounky Kláry, která hovoří o tom, že bylo rodičům 

doporučeno, aby dali Markétu do ústavu. Dalším důvodem, proč Markéta v ústavu skončila, 

byl podle pěstounky nátlak biologického otce. 

Ucelenější představu dotváří autor zařazením novějšího záběru natočeného, když bylo 

Markétě již 34 let. V něm Markéta cynicky a ve zkratce přibližuje, jak se jí rodiče vzdali. 

„Měla jsem se narodit v neděli, narodila jsem se v pondělí, protože to byl těžký porod, 

                                                 
275 PROTAGONISTKA, PĚSTOUNSKÁ MATKA. In: Dokumentární snímek Nevítaní [online]. 2013 Dostupné 
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a nakonec jsem se narodila císařem. Pak jí řekli, že umřu, ať si pořídí nový. Tak si pořídili 

nový a já jsem pro ně jako by umřela.“276 

Následuje obraz, jak fyzicky postižené děti usilovně pracují na výrobě filmu a popisují své 

představy o podobě ufounů. Vystřihují kolečka, vytváří vesmírné lodě a postavičky. Jedním 

z velmi šikovných a odhodlaných tvůrců je jeden z hlavních protagonistů dvanáctiletý Honza. 

I jeho se autor velmi otevřeně táže, co by si ze všeho nejvíc přál, a rozvíjí tak hlavní téma 

uzavřené situace: „A jak je to s tvými rodiči?“277 Velmi citlivě klade autor další otázky a dává 

protagonistovi na výběr, zda chce na otázky odpovídat. „No já nevím, paní Bláhová jim furt 

posílá dopis a oni se furt neozývaj.“278 

Střihem se vracíme k výrobě filmu. Honza je velice šikovný, trpělivý a nadšený tvůrce. 

Přestože má místo rukou jen dva pahýly, vyrobí krásnou vesmírnou loď. „Máte moc velkou 

trpělivost“279 Situaci autor zakončuje scénou, ve které Jessica dětem vysvětluje proces 

animace a vesmírných drah. V závěru sledujeme výsledek této animace.  

Střihem se autor vrací k tématu dětství a raných vzpomínek. Zařazuje rozhovor s lékařkou, 

která pracovala na klinice, na níž protagonistka Petra strávila dětství. V průběhu vyprávění 

zařazuje archivní fotografie ilustrující Petřin život na klinice.  

Posledním kamínkem v mozaice, který situaci uzavírá, je sekvence rozhovorů s Markétou, 

které ilustrují vzpomínky na srdcervoucí setkání Markéty s matkou, které bylo také jejich 

posledním. Situace končí zatmívačkou, slyšíme klavírní melodii.    

Obsahová stránka: 

V této uzavřené situaci se autor zaměřuje na rané vzpomínky protagonistů. Hlavní téma 

snímku Nevítaní rozvíjí dalšími otázkami rozkrývajícími motivy rodičů k odložení dětí do 

ústavu. Tématem rozhovorů jsou setkání s rodiči a dětství protagonistů. Zařazením záběrů 

z procesu výroby animovaného filmu nastoluje autor další tematickou linku, a sice touhu dětí 

po milujících rodičích, čímž vzniká zajímavý a emotivní kontrast. Z rozhovorů lze 

podprahově vyčíst také tlak totalitního režimu odkládat postižené děti do ústavu.  

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 
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Situace je vystavěna na rozhovorech režiséra s protagonisty a polyfonní střihové skladbě 

umožňující autorovi přeskakovat v čase a zařadit za sebe několik tematicky stejných, avšak 

časosběrných výpovědí. Tytéž otázky pokládá autor v různých variacích při opakovaných 

setkáních, čímž vzpomínky protagonistů rozvíjí a poskytuje tak komplexnější představu 

o jejich dětství a vzpomínkách na rodiče. V zájmu objektivity a ucelenější představy, zařazuje 

autor rovněž výpovědi pěstounů a doktorky, jejichž vzpomínky mohou působit relevantněji, 

než vzpomínky dítěte. Aby byla zachována anonymita, jsou jména příbuzných „vypípána“. 

Emoční složka je zajištěna prostřednictvím autentických výpovědí, animovaného filmu, 

archivních fotografií a několika klavírních tónů.  

Autorský přístup: 

Výrazově autor seznamuje diváky s významem slova Nevítaní a tíživými vzpomínkami 

protagonistů. Empatickým stylem vedení rozhovorů a mnohaletou prací postupně zvýrazňuje 

kontury vzpomínek protagonistů, které dává do kontrastu s touhou dětí po rodičích. Takto 

vystavěná situace může v konečném výsledku přispět ke znovuobnovení vztahů odložených 

dětí s rodiči, případně rozvinout sociální cítění diváků. 

4.2 Dokument Od višní do višní (ročník 2012) 

Stručná charakteristika:  

Studentský snímek Jany Borškové je niternou zpovědí autorky mapující rok v rodině po smrti 

otce. „Chtěla jsem zaznamenat, co prožíváme.“280 Autorským komentářem a trpělivým 

pozorováním všedních okamžiků, přibližuje dokumentaristka způsoby, jakými se matka 

s dcerou vyrovnávají se smrtí milovaného otce a manžela. Boršková se zaměřuje na matku 

a zachycuje každodennost života, zejména v prostředí rodinné zahrady, kterou nyní ve 

stopách otce společně udržují. „Smyslem života mého otce byla jeho zahrada.“281 Snímek Od 

višní do višní odhaluje úzké rodinné vazby, vzájemný respekt, úvahy o životě a smrti i všední 

radosti.  

Základní informace: Produkce: Česko, 2011. Stopáž: 57 minut. Režie: Jana Boršková. 

Kamera: Jana Boršková, Martina Spilková, Jarmila Boršková. Producent: Čestmír Kopecký.  

Námět: Jana Boršková. Scénář: Jana Boršková. Střih: Ivana Davidová.  

                                                 
280 BORŠKOVÁ, JANA. In: Dokumentární snímek Od Višní do višní [online]. 2018 Dostupné z: 
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Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka: 

Snímek Od višní do višní mapuje rok života autorčiny matky záhy po smrti manžela 

a způsoby, jakými se vdova se ztrátou partnera a novou etapou vyrovnává. Kamera sleduje 

všední dny protagonistky – převzetí manželovy práce na rozlehlé zahradě, česání višní, 

natírání střechy, ale také úvahy o smrti milované osoby a dlouholetém vztahu: „Táta je tady 

pořád se mnou“.282 Téma odcházení sleduje autorka také filmováním dědečka, jehož smrt je 

uzavřením nejen dějové, ale i životní linky matky, která dle slov autorky: „(…) zasvětlila 

život rodině a péči o ní“.283 Rovněž se dozvídáme, že bytí bez mužů, je pro ženu v jistém 

ohledu osvobozující: „35 let jsem neměla svobodu“.284 Sekundárním tématem je vztah matky 

s dcerou.  

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Formálně lze snímek označit za esej či portrét s rysy reflexivního dokumentu. Téma je 

komunikováno prostřednictvím autentických situací, rozhovorů a komentáře autorky, 

který diváka provází celým filmem. 

Portrét matky skládá Boršková propojením mluveného slova a záběrů přírodních scenérií 

(pohled z ujíždějícího vlaku na rozmazanou přírodu za oknem), které podtrhují emocionální 

složku a vytvářejí lyrickou atmosféru. Poetično navozuje autorka rovněž klidným tónem 

hlasu, který chvílemi připomíná až šepot. Emoce jsou přítomny jak v záběrech (detaily na 

věci zemřelého), tak dialozích („Kdyby mi táta častěji říkal, že mě má rád, určitě bych byla 

jiná, určitě bych byla šťastnější.“285). 

Vyprávění matky (například o mužích jejího života) doplňuje dokumentaristka archivními 

fotografiemi. Přirozené vnímání pak podporuje asociativním střihem (vzpomíná, jak 

v dětství jezdili často vlakem, záběr na vlak) či detailními prostřihy (detail na ruce, jak si 

maminka stříhá nehty).  

Režisérka je přítomna rovněž před kamerou. Charakteristické jsou kontextové záběry 

v podobě přímých detailních záběrů do tváře filmařky, které fungují jako předěl mezi 
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scénami. Tyto záběry zachycují výraz a emoce autorky a bez použití komentáře tak doplňují 

snímek o další významy a informace z pohledu první osoby (radost, smutek, nesouhlas 

s matkou, křivda, pobavení apod.).  

Dominantní natáčecí lokalitou jsou zejména prostory rozlehlé zahrady Borškových. 

Některé záběry jsou natáčeny v interiérech. Díky možnosti nahlédnout do procesu vzniku 

jednotlivých scén (protagonistky vedou debaty nad záběry i použitím mikrofonu), je patrné, 

že kompozici záběrů filmařka dlouze a komplikovaně nepromýšlí, daří se jí ovšem zachytit 

velmi intimní a bezprostřední situace. Pocit opravdovosti umocňují záběry z ruční kamery 

či dojem, že jsme takzvaně „přitom“.   

Atmosféra snímku je uklidňující, protkaná okamžiky smíření, lásky i radosti ze života. 

Celkový dojem ruší snad jen místy se vyskytující ostré skokové střihy a občasná režijní 

nejistota. Ačkoliv dokument od Višní do višní po formální stránce nijak zásadně nevyniká, 

svým sdělení je šedesátiminutový dokument obohacujícím portrétem odhalujícím křehkost 

rodiny vyrovnávající se se ztrátou milované osoby.  

3) Autorský přístup: 

Silnou stránkou dokumentu Od višní do višní je jeho opravdovost, kterou režisérka zajistila 

nejen osobním námětem, ale i vlastní otevřeností, s jakou ke zpracování tématu přistupuje. 

To činí dokument jedinečným, jelikož dává nahlédnout do jinak uzavřeného nitra rodiny, 

která se vyrovnává se smrtí a bilancuje nejen své životy, ale i vztahy. Díky této osobní rovině 

nabízí autorka bezprostřední výpověď o tématu vyrovnávání se se smrtí z jedinečného 

úhlu pohledu.  

Režisérka se ve snímku objevuje také před kamerou, a ačkoliv by se její přítomnost zde 

mohla chvílemi jevit jako přehnaná, až nadbytečná, v případě dokumentu mapujícího osobní 

prožitek autorky vyrovnávající se se smrtí otce a dědečka, působí dokumentaristka před 

kamerou patřičně, čímž znovu potvrzuje upřímnost a opravdovost ryze osobního snímku.  

Poetickými záběry přírodních scenérií, klidným tónem hlasu, navozuje Boršková unikátní 

atmosféru, jež evokuje dojem smíření a vyrovnanosti.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Tyto výše popsané aspekty determinující autorskou pečeť nyní zanalyzujeme v rámci 

uzavřené filmové situace. Dokumentaristka snímek otevírá záběrem na černobílou archivní 

fotografii, na níž je vyobrazena jako malé dítě sedící s otcem na lavičce. Oba se usmívají 
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a vypadají šťastně. Na pozadí slyšíme voice-over („Vždy jsem o svém otci chtěla natočit film, 

protože se mi líbilo, jakej žije krásnej a vlastně strašně jednoduchej život.“)286, který se 

prolíná s velkým detailním záběrem tváře autorky vysvětlující motivy k natočení filmu 

o matce. 

Komentářem uvádí autorka diváky do kontextu a představuje hlavní protagonisty – sebe 

a matku, prostřednictvím níž a jejích vzpomínek chce uchovat památku na otce a vyrovnat se 

s jeho nedávným odchodem, který obě hluboce ranil. 

Střihem se ocitáme ve vlaku směřujícím na rodinnou zahradu. Matka si před obličejem kříží 

ruce, nechce být natáčena. „Ty necheš, abych na tebe měla nějakou vzpomínku,“287 ptá se 

dokumentaristka. „Ne, já o to nestojím, nepotřebuju to,“288odpovídá filmařce hlavní hrdinka 

příběhu a s natáčením vyjadřuje hlasitý nesouhlas. Filmařce se zarytě brání a skrývá se před 

kamerou. „Tobě je to jedno?“289, „Proč je ti to jedno,“290 naléhá dokumentaristka. 

Následuje střih, opět se díváme do tváře autorky, jejíž výraz a řeč těla nám situaci 

a komplikovaný vztah matky s dcerou přibližují a doplňují o neverbální informace. 

Pokračujeme v cestě na chalupu, tentokrát pěšky. Dokumentaristka stále natáčí, matka 

i nadále pokračuje v sabotáži. „Už mě neobtěžuj!“291 Už mě to obtěžuje, co si myslíš,“292 

naléhá matka. Autorka je ale neoblomná a kameru, i přes hlasitý nesouhlas hlavní 

protagonistky, nevypíná. Natáčí ji při práci v rodinném višňovém sadu. Na pozadí záběrů 

slyšíme voice-over, v němž autorka rozvíjí filozofické úvahy nad smrtí otce: „Když jsem byla 

poprvé na zahradě po tátově smrti, tak jsem si strašně uvědomila, jak je tam přítomnej, že tam 

vlastně pořád je a říkala jsem si, že i když člověk umře, tak neumře úplně, protože po něm 

vždycky něco zůstává a po mém otci zůstala vlastně tahle zahrada, a i kdyby my jsme tu 

zahradu opustily, tak on tam bude pořád.“293 

Následuje série záběrů z prostředí rodinné zahrady, jež jsou proložené dialogy s matkou 

a detaily višňových stromů, které vdova po smrti manžela češe (stříhá nůžkami) poprvé sama. 
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494811-od-visni-do-visni/21056226982/
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Záběry jsou doplněny nesynchronním komentářem autorky, který obvykle přechází do 

synchronu, aby měl divák kontakt s emocemi v její tváři. Prostřednictvím komentáře se 

autorka dělí o své niterné pocity, seznamuje diváky s rodinou a otcem. Asociativním střihem 

přecházíme k tématu úmrtí otce. Sledujeme scénu z vyzvednutí urny prolínající se se 

synchronem autorky, jež přibližuje, jak vnímala svou nepřítomnost na otcově pohřbu: „Já 

bych asi těžce nesla, kdybych ho viděla mrtvýho, protože on pro mě díky tomu pořád žije,“294 

vysvětluje autorka v detailním záběru své pocity na kameru. Střihem se přemisťujeme na 

hřbitov, k ukládání urny. Komentář nás seznamuje se vztahem dokumentaristky k jejímu otci. 

Poprvé vidíme matku, jak u hrobu manžela říká modlitbu a vyjadřuje svou zbožnost. 

Na tuto scénu autorka navazuje intimním rozhovorem s matkou vedeným v soukromí její 

ložnice. Protagonistka leží v posteli a před spaním si čte noviny. Autorka ji natáčí z nadhledu, 

využívá dobré nálady protagonistky a ptá se, proč stále nosí snubní prsten, čímž rozvíjí velmi 

otevřený a uvolněný na téma posmrtného života. Vdova dle svých slov s manželem žije stále, 

i po jeho smrti. Tuto informaci dcera narážkou na jeho přítomnost v aktuálním okamžiku 

odlehčí. Atmosféra je veselá, až humorná. Obě se smějí, matce konverzace o přítomnosti 

manžela v situaci, v jaké se jí dcera ptá, přijde komická. Autorka tuto scénu dává do kontrastu 

se záběry z ukládání urny.  

Obsahová stránka: 

Snímek je silný zejména filozoficky pojatým tématem života a smrti, které zpracovává. 

Autorka vede diváky k zamyšlení se nad tématem smrti, umírání a důležitosti kolektivního 

truchlení uvnitř úzkého rodinného kruhu. Film těží z blízkosti tématu a režisérky, jelikož 

diváka s tématem seznamuje napřímo, prostřednictvím autentických pocitů a myšlenek 

autorky, která mluví o prožitcích spojených s odchodem otce a rodinných vztazích krátce po 

smrti: „Umřel, já byla daleko, ani jsem nebyla na pohřbu“.295  

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Je těžké vyprávět příběh někoho, kdo již nežije, Jana Borškovová tak učinila kombinací 

archivních fotografií a vzpomínek matky zasazených do prostředí, které bylo jejímu otci 

nejbližší. Vzpomínky na něj odkývá natáčením všedních situací a dialogů v prostorách 

rodinné zahrady.  

                                                 
294 Tamtéž. 
295 Tamtéž. 
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Komplikovaný, avšak láskyplný vztah Borškové s rodiči dokumentují autentické situace 

a dialogy s matkou. Ta se zpočátku natáčení brání a nikterak ho dceři neusnadňuje. 

Trpělivým přístupem si však dcera po malých krůčkách důvěru matky získává. Nakonec 

se otevřeně baví o Bohu, vzájemné lásce i vztazích k mužům. „Koho máš ráda, 

mami?“296„Nejdřív byl Pán Bůh, pak taťka a ty…a teď je to stejně,“297vysvětluje hlavní 

protagonistka.  

Autenticity je dosaženo také jistou nedbalostí, záběry z ruční kamery, rychlými švenky 

evokujícími dojem domácího videa nebo absencí hudby. Opakujícím se prvkem je 

synchronní výpověď autorky na kameru.  

Atmosféru dokumentaristka navozuje poetickými záběry přírody nebo tichým tónem hlasu 

nebo. Častými detaily navozuje pocit blízkosti a intimity. Emoce umocňuje přímým 

pohledem do tváře. 

Finální tvar snímku dodává Boršková střihovou skladbou, v níž hojně pracuje s autorskými 

synchrony.   

Autorský přístup: 

Unikátní metodou vyprávění prostřednictvím portrétu své matky, přibližuje režisérka 

zároveň kontury osobnosti zesnulého otce, jehož zdokumentovat nestihla. Rozhodla se 

tak učinit metodou kombinující autorský komentář, archivní fotografie a nově pořízený 

materiál mapující život a osobnost matky, což je zajímavý a originální přístup, jak natočit 

portrét již nežijícího člověka („Máma nebyla úplně pro, abych ji točila, ale já jsem měla 

dojem, že to, co po mém otci zůstalo, je také v ní, tak jsem se tak pořád vtírala a chtěla jsem 

to uskutečnit.“298). 

Samotná realizace metody se ale vzhledem k neochotě protagonistky zpočátku jeví jako 

problematická. Nezpochybnitelným přínosem autorky je tak zajisté neutuchající 

odhodlání téma zpracovat. Navzdory nesouhlasu hlavní hrdinky příběhu, dokumentaristka 

ve své snaze natáčet nepřestává a protagonistku malými krůčky získává na svou stranu. 

S postupným získáváním důvěry, se autorce daří otevírat také intimní a spirituální 

témata jako je například víra matky v Boha a její vztah k životu.  

                                                 
296 Tamtéž. 
297 BORŠKOVÁ, JARMILA. In: Dokumentární snímek Od Višní do višní [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494811-od-visni-do-visni/21056226982/ [cit. 2020-05-11.]. 
298 BORŠKOVÁ, JANA. In: Dokumentární snímek Od Višní do višní [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494811-od-visni-do-visni/21056226982/ [cit. 2020-05-11.]. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494811-od-visni-do-visni/21056226982/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494811-od-visni-do-visni/21056226982/
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Autorskou pečetí jsou mimo jiné opakující se osobní výpovědi autorky na kameru. 

Ačkoliv by se tyto niterné promluvy mohly chvílemi jevit jako nadbytečné, mají ve filmu 

ryze osobního charakteru opodstatnění. Nesynchronní promluvy autorky, přecházející do 

synchronu (aby byl divák v kontaktu s emocemi a výrazem) do takto osobního filmu pasují 

a fungují rovněž jako výrazový prostředek. To ovšem neplatí o další prezentaci autorky před 

kamerou, jež neposkytuje žádné další významy a může vyvolat dojem zvýznamněného 

autorství.  

Výrazově autorka vede diváky k zamyšlení se nad tématem odcházení, ale i smyslem 

života a všedními radostmi.  

4.3 Dokument Nový život (ročník 2013) 

Stručná charakteristika:  

Absolventským snímkem vypráví mladý slovenský režisér Adam Oľha intimní příběh své 

rodiny, v níž po rozvodu rodičů zůstala matka se šesti dětmi sama. Jediným mužem v rodině 

je nyní Adam Oľha. Kromě jiného, přebírá otcovu roli také coby dokumentarista rodinného 

života. Navazuje na archivní materiál a fotografie pořízené v letech 1976 – 2005, kdy otec 

rodinu opustil, a pokračuje tak v jeho dlouholeté práci. Vedle snahy i nadále dokumentovat 

rodinný život, se Oľha pokouší naleznout odpověď také na ústřední otázku filmu: Proč se otec 

rozhodl rodinu opustit a začít nový život. Ve svém pátrání dokumentarista odhaluje také slabá 

místa ve vztahu rodičů a dopady těchto problémů na životy svých sester. Snímek tak nabízí 

niternou sondu do života a problematiky vztahů jedné velké rodiny, kterou otřásl rozvod.  

Základní informace: Produkce: Česko / Slovensko, 2012. Stopáž: 77 minut. Režie: Adam 

Oľha. Kamera: Adam Oľha, Jakub Halousek. Produkce: Pavel Berčík, Alice Taberyová, 

Marko Škop, Ján Meliš. Námět: Adam Oľha. Scénář: Adam Oľha. Střih: Jan Daňhel. Zvuk: 

Tobiáš Potočný. Hudba: L´ubo Burgr, Daniel Hurtuk. 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka: 

Tématem snímku Nový život je rozpad tradiční rodiny, jehož důsledky se odráží na životech 

a vztazích šesti dětí, které si musí zvykat na život bez otce a ztrátu iluzí. První část filmu, 

hojně doplněná archiváliemi, nám odkrývá historii rodiny a aktivity, kterým se rodina 

společně věnovala. Tyto filmy a fotografie z archivu divadelního a televizního režiséra, nyní 

rektora univerzity Matúše Oľhy, působí velmi harmonicky. Ze snímku se dozvídáme 
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o počátcích vztahu i problémech, které se u partnerské dvojice objevovaly už v mládí, a to 

zejména v komunikaci. Po pěti letech vztahu a narození prvního dítěte, byla pozornost 

směřována výhradně rodině. Matka šesti dětí nahlas uvažuje nad tím, že se manželovi možná 

dostatečně nevěnovala a její role byla spíše mateřská. Hovoří o zhoršení situace po přesunu do 

většího bytu a narození šestého dítěte, kdy v novém domově chybělo pevné zázemí: „Možná 

jsem si byla příliš jistá a mateřská.“299 

Některé děti naopak zmiňují, že se otec cítil být ve stínu své úspěšné manželky, uznávané 

slovenské herečky. Když žena uvažuje nad tím, co stojí za rozpadem manželství, bilancuje 

a uznává, že manžela do některých aktivit neměla nutit: „Možná jsem ho nutila do věcí, které 

dělal jen kvůli mně, nevím. Nikdy nejezdil stanovat a najednou musel, možná se trápil.“300 

Stížnosti během vztahu od manžela ale nezaznamenala a problém s komunikací na straně 

bývalého manžela, zdá se, přetrvává. Při snaze autora snímku hovořit s otcem o motivech, 

které ho vedly k ukončení vztahu, protagonista příliš nespolupracuje, jeho odpovědi jsou 

výmluvné, obecné a vyhýbavé. Z pohledů do tváře, řeči těla a odpovědí, je patrná dlouhodobá 

frustrace a nespokojenost, uspokojivé odpovědi se však nedočkáme po celou dobu filmu. 

„Odešel jsem od svojí první ženy a žiju s druhou ženou. S druhou ženou mám dceru, 

Tamarku, jsou jí tři roky. Změnil se mi život a jeho náplň, věnuju se více škole a tak,“301 

vysvětluje stroze hlavní hrdina příběhu. Z rozhovorů lze vyčíst, že se otci odchodem od 

početné rodiny ulevilo. Co bylo problémem, který ho svíral a trápil, se ale po celou dobu 

snímku nedozvíme.  

Díky rozhovorům můžeme sledovat, jaké důsledky měl odchod otce od rodiny na její zbylé 

členy. Jako červená nit se filmem táhne sesterský komplex způsobený ztrátou otce, které jsou 

vůči vztahům nyní skeptické nebo se obávají opuštění. Všechny postrádají v domácnosti 

mužský element. Matka se snaží pracovat a zaopatřit domácnost. Je patrné, že prožívá 

zklamání, představu nového vztahu odmítá. Pro nejmladší dceru, Evu, je odchod otce 

nejbolestnější. Pod rouškou veselého rapu popisujícího život rodiny se skrývají hlubší, smutně 

tíživá traumata – osamělost, absence otce, touha po matce, která je nyní většinu času v práci. 

Osobité texty písní ve stylu slam poetry jsou velmi výmluvné a emotivní: „Mamina chodí do 

divadla, práce je dobrá, ale moc chudá. Já vím, že musí pracovat, ale víc chci být s ní. La la la 

la lá. Mamina pracuje, chodí do divadla stále, mně to strašně vadí, chci být s ní. Stále tu není, 

                                                 
299 PROTAGONISTKA_OĽHOVÁ, JANA. In: Dokumentární snímek Nový život [online]. 2012 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot  [cit. 2020-06-05.]. 
300 Tamtéž. 
301 PROTAGONISTA_  OĽHA, MATÚŠ. In: Dokumentární snímek Nový život [online]. 2012 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot  [cit. 2020-06-05.]. 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot
https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot
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nevodí mě do školy. Když tady je, tak vaří. Nepřišla do školy, ani na besídku, moc mi to vadí, 

stále je pryč nebo vaří praženicu. Potkávám ji až v noci, kdy se ke mně přitulí, pak ale musí 

zase do divadla. Tak mi vadí, že mě nemůže odvést do školy. Živí nás dobře.“302  

Z těchto scén můžeme vyčíst, nakolik může být pro děti rozpad rodiny událostí, která jimi 

otřese, případně se navždy zapíše do jejich životů. V případě starších dcer, které vyrostly 

s otcem, jde zejména o skepsi a nedůvěru ve vztahy, která může být díky pozitivní zkušenosti 

překonána.  

Autor snímku se snaží převzít otcovskou roli a v životě rodiny čítající dohromady sedm žen, 

zajmout stabilní bod. Prostřednictvím natáčení a bližšímu poznání, zjišťuje dokumentarista 

jistou podobnost se svým otcem. Celkově se rodina ke svému rozpadu postavila statečně 

a snaží se fungovat beze změn. 

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Autor pracuje s rozsáhlým archivem filmů a fotografií svého otce, které ve svém 

narativu dává do kontrastu a kombinuje s vlastním, nově pořízeným, materiálem. 

Snímek evokuje dojem domácího videa. Autor zde kombinuje starý, zrnitý, černobílý film 

s barevnými záběry.  

Opakujícím se prvkem snímku jsou expoziční neboli kontextové záběry vytvořené jako 

replika archivních rodinných fotografií, které ve filmu fungují jako významová zkratka 

a předěl mezi jednotlivými obrazy. Jedná se o dlouhé statické záběry.  

K hledání dalších významů a koncentraci na hlavní postavy nás autor vybízí pomocí detailu, 

například častým záběrem na obličej otce. Vzhledem k výřečnosti hlavního protagonisty 

v rámci dialogů, se autor snaží soustředit na jeho výraz a emoce. Přirozené vnímání podporuje 

detailními prostřihy – ruka svírající zábradlí balkónu podtrhuje úzkostné emoce nejmladšího 

potomka; záběr na otce, jenž si s přehnaným zaujetím servíruje na talíř řízek, upozorní na 

otcovu zvýznamněnou posedlost jídlem a jistou závislost, která se ve snímku ukazuje jedním 

z problémů manželství.  

Celková estetika snímku je velmi poetická, snímek působí tlumeným, až vláčným dojmem, 

ačkoliv nabízí širokou škálu silných emocí a myšlenek k zamyšlení. Pocity autor navozuje 

prostřednictvím poutavých obrazů, zvuků i pohybu.  

                                                 
302 PROTAGONISTKA_OĽHOVÁ, EVA. In: Dokumentární snímek Nový život [online]. 2012 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot  [cit. 2020-06-05.]. 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot
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Protagonisty autor navrací do původních lokací a situuje dle archivních fotografií. 

Vznikají tak poetické záběry za deště, uprostřed slunečnicových polí.  

Příběh autor rozvíjí také svým hlasem, pomocí dialogů a vypravěčského komentáře, 

který diváka provází celým snímkem. Jedná se o vysvětlující neutrálně zabarvený autorský 

komentář evokující prezentaci rodinného alba: „Otec mi dal svoje fotoaparáty a přestal točit, 

nyní zkouším zaznamenávat život rodiny já.“303; „Prvně jsem se šel podívat na svou nevlastní 

sestru Tamaru, museli jsme se předtím s otcem trochu opít v hospodě.“304 Dialogy se zaměřují 

na hlavní téma snímku, tedy hledání důvodů, co vedlo k rozpadu mnohaletého manželství, 

a jaké dopady měla tato skutečnost na zbytek rodiny. Kromě otázek směřujících na otce, 

nejsou otázky nikterak nátlakové. Autor nechává protagonisty v proudu jejich myšlenek. 

Otázky jsou ve většině případů nevyřčené nahlas. Autor nemoralizuje, snaží se vyrovnat 

a pochopit. Díky rozhovorům s jednotlivými členy rodiny si divák může uvědomit intenzitu 

rozdílných názorů a postojů mezi oběma stranami.  

Zajímavou složkou utvářející celkový charakter a atmosféru snímku, jsou zvukové 

prvky a hudba, které ve filmu fungují také jako předěl jednotlivých částí vyprávění 

a nástroj vytváření emocí. Kromě variací kytarového brnkání a kakofonického mixu blíže 

nedefinovatelných zvuků znějících v pozadí záběrů (brnkání, zvuky přístroje, „tůtání“), se 

filmem opakovaně prolíná zvuková stopa slam poetry nejmladší z pěti sester, Evy. Toto první 

vystoupení je zachyceno na kameru, další se ve filmu objevují jako voice-over na pozadí 

mozaiky archivních a současných záběrů.  

3) Autorský přístup: 

Autor zvolil velmi osobní a blízké téma mapující příběh jeho vlastní rodiny. Tím se 

dostává do unikátní pozice vůči protagonistům. Mezi autorem a účinkujícími je již vytvořené 

blízké pouto, které umožňuje získat hluboce intimní výpovědi a zachytit autentické situace, 

které by bez této souvislosti pravděpodobně nevznikly. Všichni členové rodiny také velmi 

ochotně spolupracují na zinscenovaných scénách kopírujících archivní materiál. Svou blízkost 

autor nezneužívá. Před kamerou se objevuje zřídka. Neplýtvá nadměrnou sebeprezentací, 

manipulací ani komentářem. Hned na úvod představuje sebe, své motivy i roli vypravěče 

a dokumentaristy nového rodinného alba.  

                                                 
303 OĽHA, ADAM. In: Dokumentární snímek Nový život [online]. 2012 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot  [cit. 2020-06-05.]. 
304 Tamtéž. 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot
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Pro vytvoření co nejkomplexnějšího příběhu skládá autor při vyprávění různé fragmenty, 

které dohromady tvoří zcela unikátní mozaiku rodinné historie (pochmurné, depresivní, 

prázdné záběry z otcova filmového archivu ještě z dob, než poznal první ženu, a začal 

dokumentovat život jejich rodiny). Můžeme tak příběh sledovat z různých úhlů pohledu. 

Protagonisty autor situuje do stejných míst a událostí, dává je do kontrastu se 

současností, zaznamenává tak zub času a vypráví ve zkratce.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Tyto tři výše popsané aspekty můžeme detekovat i v rámci uzavřené filmové situace, která se 

odehrává 4 minuty před koncem snímku. Situace začíná záběrem na opakující se motiv – 

hrací panenku oblečenou do svatebních šatů, jež se otáčí proti směru hodinových ručiček. 

V pozadí vidíme rozmazané siluety zbylých členů rodiny usazených na pohovce. 

Následuje černobílý archivní záběr na odlétající letoun z filmového archivu hlavního 

protagonisty Matúše Oľhy. Stále slyšíme zvuk hrací panenky a kytarové drnkání. Zvuk hrací 

panenky utichá, ocitáme se v kuchyni. Matúš Oľha byl na návštěvě u staré rodiny, nyní je 

návštěva u konce, se všemi dětmi se loučí políbením na tvář. Matka Jana tam není. Otec se 

přesouvá do předsíně, před svým odchodem k nové rodině vytahuje peněženku a z ní 

bankovku, jíž mává před kamerou. V tento okamžik slyšíme voice-over dcery Evy: „Otče, ty 

jsi super, ty jsi nejlepší, ale kdyby si pro mě něco udělal. Jen jednu věc jsem chtěla, když jsem 

byla nemocná, tak jsem s vámi do města chtěla jít.“305 Kamera snímá v detailu 50 eurovou 

bankovku, následuje střih, ocitáme se ve slunečnicovém poli, kde matka Jana drží v náruči 

dceru Evu. Zde voice-over pokračuje: „Nemám dotykový mobil, Hanka má dotykový mobil, 

koupil si jí voňavku, mně jenom koloběžku.“306 Na pozadí stále běží obraz Evy s matkou, Eva 

udělá z prstů na ruce vítězné „véčko“, obě se smějí, následuje střih, vidíme archivní záběr 

mladého Matúše Oľhy, který jde naproti kameře, vztyčuje ruku do stejného gesta jako jeho 

dcera, následuje střih a symbolický archivní záběr na mladou matku Janu, která mává na 

rozloučenou a utíká pryč. „Já nechci jen dárečky, já si s tebou chci i povídat, vím, že jsi mi 

k Mikuláši přinesl balíček, ale do města jsem s tebou nemohla, ale i tak jsem byla zdravá. 

Hanka říkala, že nejdem, já chci mít už konečně mobil. Umím číst i psát, tak bych tam hrála 

                                                 
305 PROTAGONISTKA_OĽHOVÁ, EVA. In: Dokumentární snímek Nový život [online]. 2012 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot  [cit. 2020-06-05.]. 
306 Tamtéž.  

https://dafilms.cz/film/8433-novy-zivot
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a volala mámě, když by se mi něco stalo. Když bych přišla domu, s maminou bych volala 

a posílala esemesky,“307 pokračuje Eva se svým rapem. 

Následuje sekvence archivních záběrů. Vidíme mladého Matúše Oľhu, jak připíjí na zdraví, 

kterého střídá záběr na květinové aranžmá. Posledním z této sekvence za sebe rychle 

poskládaných záběrů je dlouhý statický záběr ze současnosti kopírující archivní fotografii. 

Jsou na něm zbylí členové rodiny. Obraz se dává do pohybu, postupně z něj všichni vystupují, 

zůstane jen člun a řeka. „Otče, otče, mohl jsi mi koupit aspoň nějakou věc, co jsem v celém 

životě chtěla. To jsi jen ty, ty jsi můj dáreček, vždyť ty jsi moje přání, aspoň se mnou buď 

chvilku, aspoň buď se mnou. Nebuď stále s Hankou, já jsem chtěla jít s tebou, ale ty jsi řekl 

ne.“308 

V tento moment už kamera zabírá otce v jeho nové domácnosti, kde leží na pohovce a léčí se 

ze zápalu plic. V popředí tančí tříletá dcera Tamara z nového manželství. „Chtěla jsem jít 

s tebou a s Hankou k tobě, jen jsem chtěla spát u své vychovatelky Denisy, ona dělá výborné 

maso, ale s tebou jsem taky chtěla být. Vím, že je to tam dobré, seznámila bych se, ale chtěla 

jsem být i s maminou. Otče, tak už mě pochop, asi pochop, otče, pochop, máááá, hej,“309 

zakončuje svou slam poetry dcera Eva. 

Uzavřená situace končí komentářem bývalé manželky Jany, která uzavírá příběh slovy, že 

zažila velkou lásku a navzdory událostem, které se staly, může říct, že byl její život naplněný: 

„Zažila jsem to krásné, co člověk zažívá možná jednou v životě, že má velkou lásku.“310  

Obsahová stránka: 

Tematicky autor reflektuje rozpad rodiny symbolickým odchodem otce z návštěvy. Snímek 

nám prostřednictvím poetických obrazů umožňuje nahlédnout do nitra jednotlivých členů 

tradiční rodiny, kterou po mnoha letech opustil otec. Veškeré informace se pohybují v intimní 

rovině, přesto má divák možnost tyto informace zobecnit a díky nastolenému tématu uvažovat 

nad konceptem manželství, rodiny a funkčnosti vztahů, jako takových. Informace k nám 

přicházejí podprahově nebo prostřednictvím rozhovorů autora s protagonisty. Sekundárním 

tématem je téma zodpovědnosti rodičů vůči dětem v kontrastu s vlastní spokojeností. 

                                                 
307 Tamtéž. 
308 Tamtéž.  
309 Tamtéž. 
310 Tamtéž.  
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Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Formálně je snímek vyprávěním vytvořeným kombinací archivního filmového materiálu, 

fotografií a současných záběrů. Hravou prací s archivními „osmičkovými“ záběry a jejich 

prolnutím se současností vytváří autor unikátní mozaiku vykreslující rodinný příběh rodiny 

Oľhových. Spád snímku dodává autor asociativním střihem a významovými zkratkami. Pro 

film jsou typické dlouhé statické záběry evokující staré archivní fotografie. Celkovou 

atmosféru snímku dotváří specifické zvukové mixy, práce s ruchy a voice-overy. Emoce 

zvýrazňují detaily a dlouhé pohledy do tváří hlavních protagonistů. Jedná se o vyprávění 

rodinného příběhu.  

Autorský přístup: 

Výrazově autor směřuje k závěru, hlavní téma podtrhuje několika metaforami, odlétajícím 

letadlem, otáčející se panenkou ve svatebních šatech, jež mohou být symboly plynoucího 

času, manželství, a s utichajícím zvukem hrací panenky, také jeho konce. Rozpad rodiny 

a zub času symbolizuje rovněž živá rekonstrukce archivní fotografie vytvořená 

prostřednictvím statického záběru, ze kterého členové rodiny postupně vystoupí a v záběru 

zůstává prázdná scenérie. Použitím slam poetry nejmladší sestry umocňuje autor emocionální 

složku a obohacuje scénu o další informace týkající se dopadu rozvodu na nejmladší dceru. 

Dynamiku závěrečné scény posiluje dokumentarista zrychleným střihem. 

4.4 Dokument Stále spolu (ročník 2015) 

Stručná charakteristika:  

Snímek Stále spolu, debutující režisérky Evy Tomanové, vypráví příběh početné alternativní 

rodiny žijící mimo civilizaci. Vysokoškolsky vzdělaní Mlčochovi vyučují svých devět dětí 

doma, učí je hrát na hudební nástroje, pečovat o zvířata a žít v rodinné sounáležitosti. V létě 

žijí na šumavské louce v maringotkách, tuhé zimy tráví ve Španělsku. Na pozadí idylické 

představy o rodině žijící v souladu s přírodou izolovaně od negativních vlivů konzumní 

společnosti, odkrývá Tomanová problematické oblasti zdánlivě ideálního rodinného modelu 

a romantické vize života mimo civilizaci. Představa hlavního hrdiny, despotického patriarchy, 

o funkční rodině a životě vymaněném ze společnosti, je totiž od zdravých idejí a rodinných 

hodnot, vzdálená. Ani jeden z manželů nepracuje, rodina je závislá na sociálních dávkách, 

děti a manželka jeví známky psychického teroru. Snímek tak předkládá obraz nefunkční 

rodiny naplňující vize despotického otce o nekonvenčním životě. 
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Základní informace: Produkce: Česko, 2014. Stopáž: 75 minut. Režie: Eva Tomanová. 

Kamera: Petr Koblovský, Jiří Krejčík ml., Michal Vojkůvka, Patrik Balonek, Petr Mlčoch. 

Producent: Jiří Konečný. Produkce: Tereza Krejčí, Dagmar Šperlová. Scénář: Eva 

Tomanová. Střih: Dominik Krutský. Krasimira Velitchková. Zvuk: Petr Kapeller, Richard 

Müller. 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka:  

Snímek Stále spolu přibližuje život jedenáctičlenné alternativní rodiny. Sledujeme detaily 

z chodu domácnosti, rozdělení práce, dojení koz, praní prádla (v poloautomatické pračce). 

V kontrastu s idylickým obrazem přírodních scenérií zalitých sluncem, poletujícími ptáčky 

a dětmi vesele přeskakujícími v korunách stromů, jsme od počátečních scén svědky 

autoritativního přístupu otce, který sám sebe nazývá „profesionálním rodičem“, což 

neustálým poučováním dětí okázale prezentuje. 

Hned první scéna diváka nenápadně upozorní na skutečný význam deklarovaných hodnot 

rodiny Mlčochových. Představuje dominantního otce, který jde společně v doprovodu 

několika svých netradičně oděných dětí do nedalekého města žádat úřad o sociální dávky. 

Scéna napoví, že manželé dlouhodobě nepracují a činí se závislými na sociálních dávkách. 

Autonomie Mlčochových je tedy hned v úvodu nabourána. Výpovědní hodnotu má tato scéna 

i z hlediska informací o postavě Petra Mlčocha, který se dostává do konfliktu s úřednicemi. 

Z kontaktu je patrné, že se nesetkávají prvně. Z detailních výrazů i reakcí úřednic můžeme 

vyčíst, jaký postoj ke způsobu života této rodiny zaujímají.  

Scéna je zakončena rozhovorem pana Mlčocha s úřednicí, který definuje životní styl rodiny 

a osobnost hlavní postavy: „Shodli jsme se na tom, že jsou ty děti v hmotné nouzi,“311 shrnuje 

asertivně hlavní protagonista. „Ano, vaše děti ano, pane Mlčochu, ale vy ne,“312 odpovídá 

úsečně úřednice. Zařazení této scény hned na úvod, můžeme chápat také jako naznačení 

názoru dokumentaristky, který vyjadřuje rovněž v dalších scénách, viz analýza uzavřené 

situace.  

Intenzita negativních informací o rodině se sále stupňuje. Vše řídí otec, jenž má kontrolu nad 

penězi i rozdělováním úkolů, děti i manželka jsou velmi submisivní. Bez svolení, nemůže 

                                                 
311 MLČOCH, PETR. In: Dokumentární snímek Stále spolu [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw  [cit. 2020-05-1.]. 
312 ANONYMNÍ PROTAGONISTKA In: Dokumentární snímek Stále spolu [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw  [cit. 2020-05-1.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw
https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw
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manželka Simona vyprat ani prádlo. Potomci jsou, navzdory domácímu vzdělávání, neschopní 

sociálních vazeb, působí ustrašeně (otec dětem ve filmu často vyhrožuje fyzickými tresty, děti 

se instinktivně krčí) a mají problémy s komunikací. V přítomnosti otce děti značně zadrhávají, 

uhýbají pohledem nebo raději mlčí. Veškeré scény s dětmi poukazují na absolutní selhání 

„profesionálního otce“. 

Všemi scénami prosakuje princip nedobrovolnosti. Dozvídáme se, že matka Simona chtěla 

odejít, ale zůstala kvůli dětem. Děti by rády odešly, ale nejsou vybaveni pro život ve 

společnosti, a tak se po útěku z domu raději poddajně vracejí ke vštípenému způsobu života. 

Závěr snímku uzavírá příběh nejstarší dcery, Dorotky, jež se vydává ve šlépějích rodičů, rodí 

své první dítě a následuje zažitý model.  

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Formálně se autorka pokouší o nestranné pozorování ve stylu cinema verité, kdy se 

pohybuje přímo v zobrazovaném v sociálním prostředí aktérů. Ačkoliv se svými názory ve 

snímku nahlas nevystupuje, střihová skladba a zdůraznění určitých scén naznačují jistou 

tendenčnost. Navzdory snaze držet si odstup a podat nestranné svědectví, je celkové vyznění 

snímku spíše negativní. 

Díky získané důvěře protagonistů se dokumentaristka dostává k širokému spektru intimních 

rodinných situací a stává se lovkyní autentického okamžiku. Zajímavým úlovkem jsou 

rozhovory s dospělými dětmi bez přítomnosti otce, které odkrývají nejen vnitřní rozpolcenost 

a nejistotu obou dospívajících mužů, ale i jejich zvrácenou představu o životě a vztazích 

k ženám. 

Prostřednictvím situačních rozhovorů a vhodně zvolených otázek, dosahuje Tomanová ve 

snímku gradace a odkrývá choulostivé informace. Dominantní postavení otce zdůrazňuje 

autorka častými záběry z pohledu. 

Pro snímek je typické střídání dlouhých, statických záběrů (spíše přechodových) 

s dynamickým pohybem kamerou v rámci jednoho záběru. Druhá část filmu, kdy rodina 

odjíždí na zimu do Španělska a těhotná dcera Dorotka zůstává v nehostinných podmínkách na 

Šumavě, je plná ostrých dějových střihů, které tyto dvě linky staví do kontrastu. Sledujeme 

například, jak Dorotka dává na Šumavě sníh do kyblíku, aby získala vodu na vaření, následuje 

střih, opět se díváme do kyblíku, tentokrát ve Španělsku, kde děti perou prádlo.  

Emoce a atmosféru navozuje dokumentaristka nejen poetickými záběry přírodních 

scenérií, ale i detailními záběry, zajímavými zvukovými mixy a prolínačkami jedné 
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zvukové složky do druhé. Autora kombinuje autentické ruchy s hudbou a mluveným slovem. 

Ve snímku je využita také autorská hudba nejstarších synů. Využity jsou rovněž archivní 

fotografie z rodinného alba dokreslující kontext a historii rodiny.  

3) Autorský přístup: 

Snahou autorky je metodou nestranného pozorování přivést diváky k zamyšlení nad 

fenoménem rodinného života mimo civilizaci a vytvořit tak prostor pro utvoření vlastního 

stanoviska. Názor autorky je však i přes absenci komentáře a minimum rozhovorů zřejmý. 

Střídáním poetických obrazů a vyzdvižením některých pozitiv, ovšem nechává 

dokumentaristka diváka chvílemi polemizovat. Nenásilnou formou zachycuje netradiční život 

rodiny Mlčochových, výběrem scén a rozhovorů do výsledného celku, jimiž se autorka snaží 

odkrýt problematické oblasti tohoto rodinného modelu, ale idyla o životě mimo civilizaci mizí 

a spolu s ní i pocit nestrannosti. Autorka odkrývá i to, co by hrdinové sami nechtěli. Na 

povrch vystupuje, co je špatně a proč. Děti nezvládají přezkoušení ve škole, nejsou schopné 

mluvit, projevovat se sebevědomě, zdá se, že dovedou plnit pouze rozkazy.  

Nezpochybnitelných přínosem autorky jsou rozhovory s dětmi natočené bez přítomnosti otce, 

které odhalují jejich pokřivené hodnoty a výsledky výchovy Mlčochových. Konečné poselství 

sondy do světa Mlčochových zní: Svobodný život mimo společnost uprostřed lesů není 

zárukou šťastného života a je mnohým vykoupen. Některé informace (například vlastnictví 

notebooku a mobilních telefonů), autorka pro dosažení zamýšleného významu záměrně 

zamlčuje, čímž dochází k jisté manipulaci s fakty.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Výše popsané aspekty nyní doložíme na uzavřené situaci odehrávající se ve druhé části 

snímku, která mapuje pobyt rodiny ve Španělsku. Uzavřená situace začíná dlouhým 

přechodovým záběrem na východ slunce u španělského pobřeží, kam rodina pravidelně 

každou zimu vyráží obytným vozem. Sledujeme, jak se jednotliví členové rodiny probouzí na 

novém stanovišti v horském údolí pod dálničním viaduktem. 

Otec děti organizuje a pedantským tónem rozdává instrukce. Během instruktážní obchůzky, 

zachycuje autorka zasmušilé a odevzdané tváře i těch nejmenších dětí, které bez vyzvání otce, 

disciplinovaně mlčí. Ve chvíli, kdy otec položí dotaz, vidíme, jak mladší syn při komunikaci 

s otcem koktá a jeho odpověď je ustrašená. 
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Na scéně se objevuje manželka Simona, celá rodina se jde společně koupat do tůní 

vytvořených v potoce. Cestou ze společného koupání dochází ke konfliktu. Otec zpozoruje, že 

synové pijí vodu z nevhodného zdroje a okřikne je. Když zjistí, že je k tomu vyzvala jejich 

matka, před dětmi ji exemplárně zesměšní.  „Ten, kdo ti řekl, že ta voda je pitná, byl pěknej 

blbec, ta voda není pitná a nebudeme ji pít,“313 zavelí razantně otec. Děti situaci bezhlasně 

přihlížejí. Matka je vyzývá, aby se běžely napít k prameni, což otce rozzuří ještě víc, dětem 

tuto možnost zakazuje, manželku Simonu posílá do karavanu a vyvíjí na ni tlak: „Vypadni 

z tý scény, máme do večera na práci ještě hodně věcí, nevím, proč jsi jen přišla škodit, proč 

tam nejseš?! No tak zapadni.“314 Manželka poslušně opouští scénu a jde do karavanu. 

Atmosféra je napjatá, dětí stojí opodál, dokud je otec neokřikne.  

Dokumentaristka navazuje scénou z karavanu, kde s protagonistkou Simonou rozvíjí dialog 

navazující na předešlý konflikt. Dozvídáme se, že Simoně podřízená role vůči manželovi 

a naučená poslušnost nepřijde zvláštní, jelikož k ní tak dříve přistupovala její matka.  

Asociativním střihem se přesouváme zpět na Šumavu, kde sledujeme Simoninu matku, jež 

vstupuje do opuštěného letního sídla Mlčochových, prochází stavením a negativně komentuje 

dceřin osud: „Takže takhle bydlí moje dcera, kantorka s vysokoškolským vzděláním, 

absolventka Karlovy Univerzity a její manžel, inženýr. No jedním slovem chlív. Je to strašné, 

když si člověk řekne, že mu dcera skončila v chlívě.“315  

Vracíme se zpět do Španělska. Simona v detailním záběru vášnivě objímá manžela, který se 

k ní před okamžikem choval hrubě, a doslova se na něj věsí. Kamera se vzdaluje, vidíme 

pobíhající děti, začíná hrát hudba. Střihem se přesouváme do okamžiku, kdy rodina obědvá, 

manžel Simonu instruuje, kam mu má položit stoličku. Jakmile žena všem uvaří, nandá jídlo 

a usadí manžela, ujišťuje se, že si jídlo může nandat také. Téměř nic na ni ale nezbylo, 

nejstarší syn se jde s matkou podělit.  

Situace končí ve chvíli, kdy otec děti direktivně posílá mýt nádobí. Jednomu se synů nařizuje, 

aby umyl také jeho talíř. Pokud by tak neučinil, zůstane za trest doma. Děti umývají nádobí, 

scénu doprovází španělská hudba nejstarších synů, jež se prolíná se do další uzavřené situace.  

                                                 
313 MLČOCH, PETR. In: Dokumentární snímek Stále spolu [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw  [cit. 2020-05-1.]. 
314 Tamtéž. 
315 PROTAGONISTKA. In: Dokumentární snímek Stále spolu [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw  [cit. 2020-05-1.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw
https://www.youtube.com/watch?v=F5rPymUoFRw
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Obsahová stránka: 

Tématem snímku je fenomén rodinného života mimo civilizaci. Více než to, ale film 

vykresluje patologické projevy patriarchálního rodinného modelu nastoleného 

dominantním otcem a nesvobodu všech rodinných příslušníků. Děti jsou v přítomnosti otce 

nejisté, ustrašené a při rozhovorech s ním, značně zadrhávají. Významně se projevuje také 

submisivní postavení manželky Simony. Oproti první polovině snímku zachycující rodinný 

život na Šumavě, se atmosféra se v této části filmu mění. Ubývá poetických scén i záběrů 

přírodních scenérií. Atmosféra je nyní méně idylická, autoritativní otec se přestává 

kontrolovat, režisérka je svědkem stále častějších konfliktů.  

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Formálně je snímek observační sondou zdůrazňující směšnost a absurditu situací v životě 

alternativní rodiny. Trpělivým pozorováním dokumentaristka postupně odhaluje pořádky 

a vztahy v rodině a ukazuje, jak vypadá každodenní život u Mlčochových. Většinu situací 

pozoruje nerušeně zpovzdálí. Pozorovatelský přístup kombinuje s kontroverzními 

rozhovory, jimiž zjevuje intenzitu rozporů panujících mezi jednotlivými členy domácnosti 

a zdůrazňuje absurditu reklamy na rodinné štěstí. Dynamiku děje ve vhodný okamžik rozvíjí 

vhodně zvolenými otázkami rozkrývajícími kontextové informace. Sama autorka ve snímku 

nevystupuje. 

Autorský přístup: 

Mezi dokumentaristkou a protagonisty panuje nebývalá důvěra, jež autorce umožňuje získat 

unikátní (bohužel ne zcela nestranné) svědectví. Ačkoliv dokumentarista svůj postoj ve 

snímku nahlas nevyslovuje, vyjadřuje Tomanová názor nejen střihovou skladbou, asertivními 

otázkami, ale i zinscenováním určitých situací. Negativní tón podporuje například ve chvíli, 

kdy do opuštěného letního sídla Mlčochových bere matku hlavní protagonistky Simony, která 

s životním stylem dcery nesouhlasí.  

4.5 Dokument V paprscích slunce (ročník 2016) 

Stručná charakteristika:  

Koprodukční snímek uznávaného ruského dokumentaristy Vitalije Manského mapuje jeden 

rok v životě vybrané severokorejské dívky Zin-mi a její rodiny připravující se na oslavy 

výročí nejvyššího vůdce Kim Čong-ila. Podle státních úřadů schváleného a pečlivě střeženého 

scénáře má režisér za úkol natočit sérii významných státních událostí demonstrujících 
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prosperitu země a spokojenost severokorejského lidu. Investigativní práce režiséra mistrně 

využívajícího všechny nekontrolované okamžiky, však díky tajně pořízeným záběrům, nabízí 

reálný pohled na zinscenovaný život fiktivní rodiny a odhaluje absurditu totalitního režimu. 

Dokument vznikl v mezinárodní spolupráci Ruska, Německa, České republiky, Lotyšska 

a Severní Koreje. V roce 2017 získal dokument V paprscích slunce cenu za nejlepší režii 

a zvláštní cenu poroty na prestižním estonském festivalu Black Nights Film Festival.  

Základní informace: Produkce: Rusko/Česko/Německo/Severní Korea/Lotyšsko, 2015 

Stopáž: 105; (90) minut Režie: Vitalij Manskij Kamera: Alexandra Ivanova Producenti: Vít 

Klusák, Petr Kubica, Filip Remunda. Hudba: Karlis Auzans 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka:  

Snímek dokumentuje jeden rok v životě zhruba osmileté dívky jménem Lee Zin-Mi 

a jejích rodičů poslušně vykonávajících hromadné rituály režírované státní ideologií. 

Dívka se během roku připravuje na vstup do pionýrské organizace a na vystoupení k poctě 

generalissima Kim Ir-sena.  

Strukturálně se snímek drží autorizovaného severokorejského scénáře, od kterého se přizvaný 

zahraniční štáb neměl odchýlit. Sledujeme cestu dívky autobusem (z fiktivní zastávky) do 

moderní školy (těsně před natáčením, byl do třídy z důvodu absence topení umístěn 

přímotop), kde jsou dětem „vymývány“ mozky státní propagandou: „Musíte se naučit 

nenávidět cizince a Japončíky jako je v dětství nenáviděl on. Dnes jsou to Amíci a jejich 

loutky, které chtějí zničit naši socialistickou vlast,“316 klade na srdce dětem učitelka. 

Další scéna zachycující rodinu v obrovském třípokojovém bytě u stolu plného jídla, měla 

vyvrátit zvěsti o trvalém nedostatku potravin v zemi. Díky tajným záběrům však vidíme i to, 

jak je scéna předem aranžována severokorejským režisérem, který protagonistům vkládá do 

úst slova propagandy („Nebuď tak prkenná, jakoby tě filmovali, chovej se přirozeně jako bys 

byla doma.“317„Musíš jíst hodně Kimchi. Kimchi je naše národní jídlo, zabraňuje stárnutí 

a rakovině“318). Scéna je natáčena opakovaně, dokud není dosaženo reprezentativního 

                                                 
316 ANONYMNÍ PROTAGONISTKA. In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 
317 SEVEROKOREJSKÝ REŽISÉR. In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 
318 PROTAGONISTA (OTEC DÍVKY). In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
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výsledku. Dle informací získaných prostřednictvím autorského komentáře měl štáb zájem 

natáčet také v obchodě s potravinami, povolení k tomu ale po celou dobu natáčení nezískal.  

Navštěvujeme také (fiktivní) pracoviště rodičů dívky, kteří údajně pracují v důležitých 

státních podnicích (mlékárně a továrně a textílie), kde jsme opět díky záběrům koprodukčního 

štábu svědky manipulace ze strany režiséra: „Řekněte, že vykonáváte práci, která vás těší a je 

důležitá pro naši zemi. Tvařte se mile a usmívejte se,“319 rozjasňuje režisér na povel do té 

doby kamenné tváře pracovnic mlékárny.  

Díky komentáři a tajně natočeným záběrům zjišťujeme skutečné pozadí zinscenovaných 

událostí, například to, že se nejedná o rodiče dívky ani její byt. Zin-mi bydlí s prarodiči ve 

skromném domě nedaleko nádraží. Komentář autora kromě důležitého kontextu, 

předkládané informace vyvrací a uvádí na pravou míru. Dozvídáme se tak například 

o tom, co řekla dívka zahraničnímu štábu na začátku natáčení, a sice že otec měl být 

žurnalista a matka pracovat v kantýně. Kromě těchto informací, doplňuje autor 

komentářem také historický kontext a informace o severokorejském režimu. 

Všechny scény se veskrze orientují na významné státní události a svátky. Štáb se tak vydává 

natočit slavnostní den narozenin velkého Kim Ir-sena, vstup dívky do Pionýra, přednášku 

válečného veterána (během níž některé děti usouženi usínají) nebo vystoupení k poctě 

nejvyššího vůdce Kim Čong-ila, které podtrhuje grotesknost celého režimu („Máte moc 

smutné obličeje. Více radosti. Ty jsi taky smutná. Přece to zvládnete radostněji. Tak 

pokračujte. A patrioticky. S výrazem patriotismu!“320).  

Do kontrastu k předepsanému scénáři, zařazuje autor tajně pořízené scény odhalující 

skutečnou podobu života v Severní Koreji, například několikafázové davové sklánění 

hřbetů před nesmyslně obrovskými skulpturami vůdců, jejichž boty sotva dosahují výšky 

běžného Korejce nebo drezúru občanů vycvičených, aby se pohybovali v prázdných šedivých 

ulicích v úhledných zástupech. Více než oficiálním zadavatelem zamýšlenou propagandu, 

nabízí snímek unikátní sondu do života v Severní Koreji a ukázku absurdních způsobů, 

jakými totalitní propaganda vzniká. 

                                                 
319 SEVEROKOREJSKÝ REŽISÉR. In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 
320 ANONYMNÍ PROTAGONISTA. In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
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2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu:  

Zásadní metodou práce, díky níž mohl tento snímek vzniknout, je investigace. Autor snímku, 

nechává kameru tajně běžet i ve chvílích, kdy jsou scény předem aranžovány 

severokorejskými „režiséry“, čímž získává jedinečný materiál. Vzhledem k přísným zákazům 

a nepřetržitému dohledu, využívá režisér k natočení kompromitujícího materiálu také 

hotelových oken, z nichž se mu daří zachytit skutečnou realitu potěmkinovského 

Pchjongjangu. 

Vzhledem ke způsobu získávání materiálu prostřednictvím volně puštěné kamery, 

obsahuje dokument velké množství statických záběrů, přesto se autorovi daří zakomponovat 

i řadu zajímavě vystavěných obrazů a detailů. Příkladem může být scéna, kdy se občané 

postupně scházejí na obrovském prostranství, aby vzdali hold sochám velkých vůdců, v níž 

autor pracuje s prostorem i detaily a zdůrazňuje tak zvrácenost režimu. V úvodním záběru 

sledujeme příchod tříčlenné rodiny k sochám středem zcela prázdného náměstí, čímž autor 

zdůrazňuje veliký prostor, který následně zaplní davy sklánějící se k nohám nadpozemsky 

vyhlížejícího pozlaceného sousoší. Aby autor zdůraznil jeho velikost, komponuje záběr tak, 

aby socha vynikla v kontrastu s „malými“ občany, kteří dosahují velkým vůdcům doslova po 

kotníky. Množství lidí, kteří si přišli splnit povinnost, demonstruje autor opět záběrem na 

nohy, tentokrát živých občanů, kteří již prostranství pomalu opouštějí. Tento záběr může 

symbolizovat anonymitu občanů davově následujících státní ideologii.  

Celkově snímek díky citlivé střihové skladbě působí velice plynule a čistě. Tajně pořízené 

záběry jsou umně vkládány do kontrastu k oficiálně zamýšlenému scénáři, čímž původní 

záměr snímku karikují. K dotvoření atmosféry využívá autor hudby. Naléhavost situací 

umocňuje například jemnými melodiemi houslí, klavíru a violoncella.  

Investigativní práci prokazuje autor také natáčením z okna hotelového pokoje nebo přizváním 

korejsky mluvícího člena štábu, díky kterému mohou komunikovat s hlavní protagonistkou 

a získat tak další důvěrné vysvětlující informace. Důležitým výrazovým prostředkem, je 

výkladový komentář autora, který diváky provází celým snímkem a doplňuje potřebný 

kontext. 

Film se natáčel v roce 2014. Dokumentaristé se setkali třikrát, při každém setkání se natáčelo 

vždy několik týdnů.  



104 

3) Autorský přístup: 

Povolení natáčet na jinak filmařsky zapovězeném území KLDR, ruský dokumentarista 

plně vytěžil. Důmyslnou metodou natáčení, se mu podařilo získat materiál s dokumentační 

hodnotou odhalující absurditu severokorejského režimu a poukázat na utlačování 

lidských práv občanů. 

Propojením tajně pořízených záběrů s oficiálním scénářem dosahuje autor kontrastu, jenž 

zvýrazňuje falešné informace o životě běžné pchjongjangské rodiny. Způsob práce 

dokumentaristy je nutno vyzdvihnout i vzhledem k faktu, že byl celý štáb po dobu natáčení 

pod neustálým dohledem a natočený materiál musel na konci každého natáčecího dne 

předkládat ke kontrole. Pokud by se filmařům nepodařilo najít v systému mezeru 

a materiál natočený navíc, tajně neschraňovat, žádný film bychom neviděli. 

Z hlediska autorského vkladu, nelze opomenout citlivý přístup režiséra k hlavní 

protagonistce, kterou se v závěrečné scéně pokouší uklidnit, když začne plakat.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Charakteristické rysy filmu si nyní ukážeme i na příkladu uzavřené situace, která je unikátní 

už jen tím, že nepatří do oficiálního scénáře a je jedinou scénou, ve které se zahraničnímu 

štábu podařilo položit hlavní protagonistce otázku bez všudypřítomného dozoru. 

Situace navazuje na výše popsanou scénu davového klanění lidu před sochami 

severokorejských vůdců, která se v závěru prolíná s vysvětlujícím komentářem autora, jenž 

objasňuje okolnosti unikátního rozhovoru s hlavní hrdinkou snímku. 

Kamera zabírá měsíc a potemnělou oblohu nad městem. Následně korejsky mluvící členka 

zahraničního štábu pokládá dívce otázku, co po vstupu do Pionýra očekává od svého života, 

na kterou následuje automaticky naučená odpověď: „Když vstoupíš do pionýra, vstupuješ do 

života dospělých.“321 V tomto okamžiku mění dívka výraz ve tváři a na chvíli zastaví. Kamera 

ji zabírá ve velkém detailu. Zin-mi pokračuje roztřeseným hlasem: „Tím také přebíráš 

odpovědnost za své chyby a měla bys přemýšlet, co můžeš ještě udělat pro vzácného 

vůdce.“322 Během odpovědi se hlavní hrdinka před kamerou rozpláče a začne si otírat slzy. Do 

situace vstupuje režisér, který kolegyni vybízí, aby se dívku pokusila uklidnit.  

                                                 
321 HLAVNÍ PROTAGONISTKA_ZIN-MI.  In: Dokumentární snímek V paprscích slunce [online]. 2017 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU [cit. 2020-06-13.]. 
322 Tamtéž.  

https://www.youtube.com/watch?v=_xjaspLk7QU
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Emocionalita situace se stupňuje v okamžiku, kdy tlumočnice Zin-mi vyzve, aby myslela na 

něco pěkného, a dívka se ptá, co má na mysli? Tlumočnice upřesní, aby si zkusila 

vzpomenout na něco dobrého a veselého, co kdy zažila. Dívka ale očividně tápe, žádný hezký 

zážitek ji nenapadá. Režisér tedy navrhuje, aby řekla básničku. Zin-mi si otře slzy a místo 

básničky spustí naučený pionýrský slib, v němž přísahá, že bude myslet a jednat podle učení 

velkých vůdců a pokračovat ve velké věci Čučche revoluce a bude záložníkem socialistické 

vlasti. Závěr rozhovoru doprovází hudba. Situaci uzavírá záběr na muže s bezpečnostními 

detektory odklízející květiny darované k sochám velkých vůdců. 

Obsahová stránka: 

Situace je unikátní sondou do nitra nejmladší generace poznamenané totalitním 

režimem. Odkrývá potlačovanou bolest a vyčerpání dívky vychovávané od útlého věku 

v duchu státní ideologie. Jakmile má dívka možnost odložit předepsanou masku, dovoluje si 

projevit emoce, které jindy drží pevně na uzdě. Ze situace vyplývá, že je dětská duše režimem 

již natolik zdeformovaná, že si dívka nedokáže vzpomenout na žádný veselý zážitek a když 

má zarecitovat báseň, na mysl ji vytane pouze nadrilovaný pionýrský slib. 

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Situace je vystavěna na dialogu vymykajícím se z oficiálního scénáře. Jde tedy o vysoce 

riskantní investigativní práci provedenou v utajení za účelem získání cenzurovaných 

informací. Autor k rozhovoru s dívkou využívá vlastní tlumočnice, jež hlavní hrdince pokládá 

choulostivou otázku týkající se její představy o budoucnosti. K emocionální gradaci, zabírá 

dokumentarista tvář dívky ve velkém detailu. Atmosféru v závěru posiluje začleněním hudby, 

jež naléhavost situace umocňuje. K ochraně dívky i své vlastní, se dokumentarista dívku 

pokouší empaticky utěšit. Nechybí ani výkladový komentář autora doplňující přesvědčivé 

záznamy vypovídající o severokorejském režimu. Formálně tak snímek zahrnuje prvky 

výkladového dokumentu. 

Autorský přístup: 

Výrazově se autor snaží odhalit realitu a pocity hlavních protagonistů věrně plnících filmovou 

roli v dočasném iluzorním životě pchjongjangské rodiny. Prostřednictvím tajně pořízených 

záběrů, v tomto případě unikátního rozhovoru, přibližuje autor skutečnost 

severokorejské totality. Malé školačce pokládá otázku na tělo, čímž dosahuje emocionálního 

vrcholu celého snímku, který umocňuje hudbou a kontrastními záběry památníku velkých 

Kimů. Kýženého záměru dosahuje autor rovněž citlivým a empatickým přístupem k hlavní 
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protagonistce, čímž zajišťuje, kromě její lepší psychické pohody, také bezpečnost celého 

štábu. 

4.6 Dokument Normální autistický film (ročník 2017) 

Stručná charakteristika:  

Osobitý dokument Miroslava Janka s názvem Normální autistický film seznamuje diváka 

s pěti výjimečnými dětmi s poruchou autistického spektra, konkrétně Aspergerovým 

syndromem. S originální vypravěčskou poetikou odhaluje přední český dokumentarista (autor 

snímků: Nespatřené, Zpověď Kateryny K., Občan Havel, Filmová lázeň) vnitřní život dětí, 

jejich jedinečnou osobnost, talent a způsoby, jakými se vyrovnávají se svou a okolní jinakostí. 

Autor se zaměřuje na lehčí formu postižení a snaží se nabourat utkvělé představy o autismu 

jako nemoci. Podobně jako v Jankově dřívějších dílech se sociální tematikou, se 

i v Normálním autistickém filmu projevuje poetický přístup režiséra a smysl pro situaci.  

Prostřednictvím citlivých rozhovorů s protagonisty přináší okleštěné informace o této formě 

autismu a ukazuje divákovi jedinečnost dětí a unikátnost jejich myšlení. Názory odborníků 

nejsou zahrnuty. Důraz je kladen na uměleckou stránku snímku. Normální autistický film 

získal ocenění na několika předních českých festivalech. Kromě Českého lva, získal v roce 

2016 ocenění za nejlepší český dokument na festivalu v Jihlavě. V roce 2017 vyhrál Českou 

soutěž festivalu Jeden svět.  

Základní informace: Produkce: Česko, 2016. Stopáž: 90 minut. Režie: Miroslav Janek. 

Kamera: Miroslav Janek. Produkce: Jan Macola. Námět: Jan Němec. Scénář: Miroslav 

Janek. Dramaturg: Hana Jemelíková. Střih: Tonička Janková. Zvuk: Matěj Němec, Daniel 

Němec. 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka:  

Normální autistický film seznamuje diváky s pěticí dětí s Aspergerovým syndromem. Autor 

snímku se snaží rozbořit utkvělou představu o autismu jako takovém a na poruchu 

autistického spektra nahlížet obrácenou optikou. „Já nejsem odlišný, to jen vy jste všichni 

příliš stejní.“323 Prostřednictvím rozhovorů s vybranými dětmi a zachycením situací v jejich 

                                                 
323 JANEK, MIROSLAV. Citát. In: Dokumentární snímek Normální autistický film [online]. 2016 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/10151-normalni-autisticky-film  [cit. 2020-06-1.]. 

https://dafilms.cz/film/10151-normalni-autisticky-film
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přirozeném (avšak společensky izolovaném) prostředí (bez sociálního kontaktu s dospělými či 

spolužáky), dává vyniknout jejich výjimečnosti a genialitě.  

Jedním z protagonistů je kultivovaný nadaný virtuos Denis, jehož klavírní sóla jsou protkána 

celým snímkem. Kromě výrazného nadání, je Denis nadprůměrně intelektově vybavený 

a sečtělý. Dalším hrdinou filmu je dvanáctiletá Marjamka a její bratr Ahmed. Marjamka žije 

ve světě víl a příběhů, které dokáže spatra vyprávět v angličtině, krásně maluje, má 

obdivuhodnou fantazii a mezi své talenty řadí „computerování“. Dalším z výjimečných dětí 

Jankova vyprávění je velmi inteligentní a vzdělaný Lukáš, který disponuje encyklopedickými 

znalostmi, miluje film a s kamarádem píše a realizuje své vlastní filmové scénáře.  

Sledujeme tak spíše tzv. pozitivní projevy Aspergerova syndromu, které nejsou primárním 

důvodem ke znepokojení se nad psychickým vývojem dítěte. I ty se v Jankově snímku 

vyskytují, například v postavě dospívající Majdy, která je silně depresivní, nenávistná k sobě 

i okolí, má sebevražedné sklony a problematický vztah s rodiči. I další situace vykreslují 

některé z problematických projevů postižení. Ahmed je hyperaktivní, negativistický, trpí 

problémy se spánkem a ulpívá na rituálech. U postavy Marjamky můžeme sledovat 

uzavřenost dívky do sebe i její negativní až úzkostné reakce při učení, problémy 

s koncentrací, neschopnost se adaptovat na odchylku od běžného programu (například při 

cestě ze školy domů) nebo problém s kontrolou emocí či chápáním ironie a humoru.  

Z rozhovorů rovněž vyplývá ztížená schopnost dětí chápat sociální situace a vciťovat se do 

myšlení a postojů druhých. Dozvíme se také o problematičnosti diagnostiky v pozdním věku 

nebo o (ne)schopnosti vytvářet si přátele. Příběh Lukáše upozorní na nepřiměřené 

emocionální reakce (bezdůvodný smích), zvýšenou míru nervozity, nesnáze zapadnout do 

kolektivu i šikanu. Dlouhé záběry do tváří protagonistů vystihují potíže „aspíků“ s přímým 

pohledem do očí. 

Navzdory těmto informacím, které jsou v porovnání s genialitou dětí umenšeny, celkové 

vyznění filmu nahrává vykreslení Aspergerova syndromu spíše jako přednosti. Autor 

neukazuje problematické chvíle, jak děti komunikují s okolním světem, ani jak fungují 

v kolektivu či v konfrontaci s rodiči. Sledujeme jejich nerušené projevy na kameru. Chybí 

vysvětlení, o jaký druh autismu se jedná (víme, že jsou to „aspíci“), názory odborníků, rodičů 

i vysvětlující komentář, které by mohly pomoci k ucelenější představě o autismu.  

Vyzdvižení pozitivních projevů této lehčí poruchy autistického spektra může vést k jistému 

zobecnění a zjednodušení problematiky. Odvaha uchopit téma po svém, vypíchnout z něj jen 



108 

tu část umožňující vidět autismus jako něco výjimečného, je na jednu stranu poutavá, na 

druhou stranu však může působit zkreslujícím dojmem, jenž v případě sociálního dokumentu, 

není zcela žádoucí a tématu nemusí ve výsledku prospět.   

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu:  

Miroslav Janek komunikuje téma autismu zejména prostřednictvím situačních 

rozhovorů. S protagonisty se v průběhu jednoho roku natáčení setkává doma, v jejich 

přirozeném prostředí, případně vyráží ven, na místa, na kterých se předem domluví (do 

černého tunelu, na hodiny klavíru, jeden z rozhovorů probíhá v jedoucím vlaku). Pro všechny 

situace je typické, že jsou natočeny ve společenské izolaci, a kromě dvou případů, také bez 

nulové přítomnosti rodičů. 

Autor neukazuje, jak se děti začleňují, ve většině scén jsou od světa záměrně izolováni. 

V několika případech dochází k seznámení protagonistů a natáčení jejich vzájemných 

interakcí. Pro snímek je zásadní už samotný výběr hlavních hrdinů. Jedná se o vysoce 

inteligentní, různorodé lidi, s velmi obohacujícím vnitřním životem, na nichž se jejich 

diagnóza projevuje pokaždé specificky.  

Je patrné, že mají s filmařem velmi blízký a důvěrný vztah, což autorovi dovoluje realizovat 

tvůrčí záměry. To rovněž umožňuje lehčí typ autismu, který Janek pro svůj snímek zvolil. Ve 

filmu se několikrát opakuje motiv ujíždějícího vlaku – zpívá se o něm v písních, objevuje se 

v rozhovoru o sebevraždě a o smrti. Několik rozhovorů s depresivní Majdou uskutečňuje 

Janek na železničním mostě nebo v jedoucím vlaku, čímž toto téma umocňuje.  

V observačních sondách dává autor dětem prostor k vlastní sebeprezentaci. Podobně jako 

ve svých předchozích filmech, zapojuje Janek své hrdiny i do samotné tvorby 

dokumentu. Pracuje s jejich básněmi, hudbou, výtvarnými díly, které začleňuje do filmu. 

Získává si tak nejen blízkost a důvěru protagonistů, ale nabízí i další rozměr snímku. Ve filmu 

jsou tak použity například básně sedmnáctileté Majdy, která ráda rapuje. Dokumentarista 

vytvoří seznam názvů těchto básní, který nechá jejich autorku přečíst. Takto vzniklý voice-

over použije v kombinaci s návštěvou ghetta plného psychedelický kreseb a grafitti, před 

kterými jejich autorku snímá. Střídá dlouhé statické záběry, rychlejší záběry zpomaluje. 

Vzniká tak scéna plná významů o skrytém, rozjitřeném nitru dospívající dívky, jejíž básně 

jsou plné zoufalství, nenávisti, násilí a vnitřního konfliktu. Od prostého záznamu situací, 

odlišují Janka zejména promyšlené poetické obrazy, efektivní práce se zvukovou 

složkou a dokonalý střih, které snímek povyšují na umělecké dílo a zvýrazňují emoce.  
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Precizně pojí zajímavé scény. Ve snímku můžeme sledovat řadu zpomalených či záměrně 

rozmazaných záběrů i nespočet esteticky a významově zajímavých detailů (detail rukou 

přejíždějících po mechové klaviatuře zarostlé borůvčím symbolizuje křehkost a něhu 

protagonisty; detail úst pojídajících polystyren znázorňující jeden z možných projevů zvýšené 

nervozity; detail hrnku s nápisem „Chci zpátky na svou planetu“ zdůrazňuje jinakost). Pro 

film jsou typické dlouhé statické záběry do tváří protagonistů nechávající nahlédnout do jejich 

nitra. Autor se před kamerou nevykytuje, slyšíme ho klást otázky. Několikrát je snímek 

doplněn autorovým komentářem.  

Zajímavá je také práce se zvuky (použití rozhlasového efektu, zesílení zvuku projíždějícího 

vlaku) a hudbou samotných protagonistů (slavnými klavírními skladbami, autistickým 

rapem). Žánrově lze snímek označit za poetický dokument. 

3) Autorský přístup:  

Autor se rozhodl uchopit téma originálním způsobem, nejen z hlediska zpracování, ale 

i významu. Výběrem protagonistů a zdůrazněním jejich výjimečných talentů 

a inspirativních osobností, izolovaně od společnosti i rodičů, nechává autor úmyslně 

vyniknout vnitřní svět a fascinující myšlení dětí s lehčí formou autismu a tázat se diváka, 

co je vlastně normální? „Jsou odlišní oni, nebo jsme my ostatní jen příliš stejní?“324 

Záměrnou eliminací odborných komentářů, dává autor hlavní prostor aktérům příběhu 

a pestrosti jejich mikrosvětů. (Ne)schopnost autistů vytvářet sociální vazby a chápat postoje 

druhých demonstruje autor pouze propojením jednotlivých aktérů mezi sebou v rámci 

několika společných setkání, které nestranně pozoruje.  

Unikátní autorské vidění se projevuje také ve schopnosti vystavět a vypointovat uzavřené 

situace, které dohromady velmi dobře fungují také jako celek. Zapojením aktérů do procesu 

výroby filmu prostřednictvím jejich děl (básní, soch, plakátu, hry na klavír, kreseb), získává 

Janek nejen důvěru a větší angažovanost protagonistů, ale i další výrazové prostředky. Díky 

důmyslné práci s tímto materiálem podporuje autor poetiku díla, vyvolává emoce a přináší 

další významy. 

Propojením všech těchto složek vzniká poetický dokument, který ovšem ukazuje jen to, co se 

autorovi pro celkový efekt a zamýšlené vyznění snímku hodí. Více než dokument 

vypovídající o skutečné podobě a projevech autismu, tak vzniká poutavé umělecké dílo 

                                                 
324 JANEK, MIROSLAV. In: Dokumentární snímek Normální autistický film [online]. 2016 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/10151-normalni-autisticky-film  [cit. 2020-06-1.]. 

https://dafilms.cz/film/10151-normalni-autisticky-film
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přibližující uzavřený svět talentovaných dětí s Aspergerovým syndromem a jejich 

obtíže. „Rád bych se pokusil prostřednictvím autistického vnímání světa, které tudíž nebudu 

ve filmu ukazovat jako nemocné, ale pouze jako jiné, vypovědět cosi o našem takzvaném 

normálním světě a možná i zpochybnit jeho normalitu, nebo normalitu našeho neurotypického 

způsobu vnímání jevů, které při bližším ohledání, se vůbec jako normální jevit nemusí.“325 

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Výše popsané aspekty nalezneme i v uzavřené filmové situaci mapující dvanáctiletou 

Marjamku, jíž autor natáčí za přítomnosti sourozenců a matky. Situace začíná příchodem 

Marjam do místnosti, kde matka společně s dětmi připravují oběd. U stolu sedí čtyři 

sourozenci – dva zdraví, dva s poruchou autistického spektra. 

Dokumentarista téma autismu rozvíjí přímou (ve filmu nahlas nevyřčenou) otázkou „Kdo 

jsi?“, kterou pokládá druhému z dvojice sourozenců s Aspergerovým syndromem, Hamidovi, 

jenž otázku zopakuje a odpovídá: „aspík“.326 K Hamidově odpovědi se postupně vyjádří 

i zdravá sestra Aisha a Marjam, které upřesní, kdo je kdo.  

Střihem se přesouváme do dětského pokoje, kde autor děti nerušeně pozoruje při hře 

zpovzdálí. Zatímco tři z dětí řádí a pobíhají po pokoji, uzavřená Marjam sedí u stolu nad 

prázdným papírem a zavřeným perem naznačuje, že píše příběh. Navzdory snaze ostatních 

dětí i matky o interakci, Marjam na podněty nereaguje. Je plně ponořena do tvorby svého 

fantaskního příběhu, který si nahlas vypráví v angličtině. Sledujeme uzavřenost dítěte, její 

nadprůměrný talent a problémy s komunikací.  

Střihem se přesouváme do jedoucího auta. Matka je na cestě vyzvednout dceru v nedalekém 

městě ze školy. Prší, je sychravo, před kamerou se míhají skřípající stěrače. V této chvíli autor 

rozvíjí dialog na téma autismu a snaží se získat více informací o dětech. Matku, která je 

jediným rodičem, jenž dostává ve snímku prostor, nechává autor mluvit a do toku jejích 

myšlenek nevstupuje. Z občasných interakcí je patrné, že jsou s režisérem v přátelských 

vztazích.  

Z výpovědi matky zjišťujeme více o dětech i o autismu. Marjam byla podle ní „výjimečné 

dítko“ již od narození: „Pořád strašně brečela, nelíbilo se jí, když jsem ji chovala, nechtěla být 

                                                 
325 Tamtéž.  
326 PROTAGONISTA, HAMID. In: Dokumentární snímek Normální autistický film [online]. 2016 Dostupné z: 

https://dafilms.cz/film/10151-normalni-autisticky-film  [cit. 2020-06-1.]. 
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v náručí. Vše byl problém, spaní byl problém, odstavování byl problém.“327 Nyní je dle slov 

matky Marjam (mimo školy) veskrze veselé a spokojené dítě. Její bratr, Hamid, je naproti 

tomu silně negativistický, dopadají na něj chmury a často se zaobírá temnými myšlenkami na 

smrt, kvůli kterým v noci nemůže spát: „Jsem k ničemu, neměl jsem se narodit, bylo by lepší, 

kdybych umřel,“328 parafrázuje chlapcova slova jeho matka. Kamera zabírá deštivou silnici 

přes zamlžené sklo, po němž stékají kapky.  

Když se matka snaží zaparkovat, přirovná své řidičské návyky k autistům, čímž přibližuje 

další z problematických projevů poruchy autistického spektra, a sice špatnou adaptabilitu na 

změny a odchylky od běžného plánu a naučených postupů („Já jsem takový autistický řidič, 

pořád jezdím stejnou trasu, parkuju na stejném místě, a když nemůžu zaparkovat, kde jsem 

zvyklá, tak jsem strašně rozmrzelá,“329 popisuje matka s pobaveným úsměvem.  

Následně jde vyzvednout dceru ze školy, při příchodu zpět k autu vidíme zmatenou Marjam, 

která s přítomností dokumentaristy nepočítá. Nasedá do auta, cestou domů mlčí a kouká do 

země. Když auto náhle zastaví a matka dceři oznámí, že půjdou s dokumentaristou na oběd do 

restaurace, Marjam nerozumí, co se děje a proč. Začne matce odpovídat v angličtině. Režisér 

v detailu zabírá výraz a emoce protagonistky. Z tváře lze vyčíst chaos. Tímto záběrem autor 

situaci uzavírá.  

Obsahová stránka: 

Z hlediska informovanosti o autismu je tato uzavřená situace poměrně srozumitelná. Kromě 

výpovědí matky, jež sděluje explicitní faktické informace (děti lpí na rituálech, dcera 

vykazovala nestandardní známky chování již v porodnici), sledujeme omezující projevy 

Aspergerova syndromu empatickým zachycením Marjam v běžných situacích (cestou do 

školy nebo při hře). Jankovo citlivé pozorování odkrývá například uzavřenost dívky, 

problémy s chápáním sociálních situací nebo obavy ze změn i bohatý vnitřní svět člověka, 

který přišel na svět s jinou výbavou. Snahu nahlédnout na autismus obrácenou optikou pak 

dokumentarista podtrhuje dialogem s matkou, která sama sebe s nadsázkou označuje jako 

autistického řidiče, který nemá rád změny a je rozmrzelý, když musí zaparkovat auto na jiném 

místě, než má ve zvyku.  

                                                 
327 PROTAGONISTKA, MATKA MARJAM A HAMIDA. In: Normální autistický film [online]. 2017 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11005093586-normalni-autisticky-film/21656227031/  [cit. 

2020-06-1.]. 
328  Tamtéž. 
329 Tamtéž. 
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Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Téma autismu dokumentarista odkrývá samovolně a nenápadně, pomocí autentických 

situací a dialogů. V tomto případě formou rozhovoru v autě, za deštivého počasí. 

Dění nechává autor plynout, téměř do něj nevstupuje. Takto vystavěnou situaci umocňuje 

absencí hudby a vyniknutím reálných zvuků deště a stěračů. Hudbu v tomto případě používá 

jako přechodový prvek propojující jednotlivé uzavřené situace mezi sebou. Slyšíme ji tedy 

pouze na začátku a na konci této situace.  

Významným prvkem je z formálního hlediska také výběr protagonistů s lehčí formou 

autismu, která umožňuje vést s dětmi dialogy a nechávat se unášet jejich spontánními 

reakcemi a komentářem. V případě této situace je zajímavým prvkem dialog s matkou 

protagonistů, která jako jediná z rodičů dostává ve filmu prostor dotvořit mikrosvět 

sourozenců, jehož je matka, vzhledem k věku dětí, bezpochyby dominantní součástí.  

Autorský přístup:  

Výrazově autor zprostředkovává nový pohled na uzavřený svět talentovaných dětí 

s Aspergerovým syndromem a jejich obtíže. Skutečnou podobu autismu a problémy, na 

které děti naráží například v interakci se spolužáky, Janek v rámci čisté formy dokumentu 

a kýženému záměru vědomě opomíjí. Protagonisty sleduje, doma, v přirozeném prostředí, kde 

nechává vyniknout kouzlu jejich osobností. Sekundárním cílem je pak snaha přiblížit samotné 

postižení. Konečný tvar situaci režisér dodává pomocí poetických záběrů, hudby a skvělého 

střihu, kterými snímku dodává originální rytmus a dynamiku. Vhodným načasováním dialogu, 

který zahajuje v autě, za deštivého počasí, dosahuje autor smutné, až melancholické atmosféry 

(běží těrače, sledujeme, jak po okně stékají kapky, v dáli se pohybují rozmazané postavy). 

Autor se ve snímku nevyskytuje, slyšíme pouze jeho hlas, i tak je znát, že má s protagonisty 

blízky vztah a vybudovanou důvěru. To se projevuje nejen v dialozích, ale i situacích, k nimž 

je přizván.  

4.7 Dokument Nerodič (ročník 2018) 

Stručná charakteristika: 

Celovečerní dokumentární snímek režisérky Jany Počtové je intimní mozaikou zachycující 

nové formy rodičovství a rodin (patchworková rodina, singles, střídavá péče a další), 

které se etablovaly ve 21. století. Snímek Nerodič reprezentuje několik pohledů – seznamuje 

diváky s příběhem rozvedeného otce pečujícího o dceru ve střídavé péči, životem ženy ve 
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středním věku, která se rozhodla adoptovat romská dvojčata nebo příběhem svobodné ženy, 

které s výchovou malého syna Timura pomáhá matka. Nechybí ani „poslepovaná“ rodina 

s dětmi z předchozích manželství nebo pár, který po dětech vůbec netouží. Posledním 

kamínkem v pestré mozaice příběhů je lesbický pár vychovávající dvě vlastní děti. Film je 

vystavěn jako velmi intimní dialog autorky se sebou i protagonisty, u kterých po dobu dvou 

let natáčení hledá odpovědi na ústřední otázku filmu: „Je (tradiční)330 rodina opravdu tak 

v háji, jak se zdá?“331, pomocí níž se snaží zodpovědět, zda je rozumné založit rodinu i v době 

její krize. Snímek Jany Počtové nabízí nenucený pohled na možné alternativy rodiny.  

Základní informace: Produkce: Česko, 2017. Stopáž: 83 minut. Režie: Jana Počtová. 

Kamera: Ferdinand Mazurek, Petr Koblovský, Jana Počtová, Dalibor Fencl. Produkce: 

Daniel Tuček. Scénář: Jana Počtová. Dramaturg: Věra Krincvajová. Střih: Adéla Špajlová. 

Zvuk: Ivan Horák, Michal Delipulos, Martin Roškaňuk. Hudba: Dušan Vozáry. 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka: 

Dokument Jany Počtové je z hlediska informací o nových podobách rodinných uskupení 

informačně nabitý. Nabízí obrázek o tom, jak může vypadat život v patchworkové rodině 

(společně s dětmi z předchozích vztahů obou partnerů), i jak se na opakované rozhodnutí 

rodičů přejít do dalšího vztahu dívají samotné děti. Z filmu Jany Počtové vyplývá, že 

fenomém „sešité“ rodiny (v tomto případě) vyhovuje zejména partnerům, kteří upřednostňují 

své právo na život ve spokojeném vztahu, před přáním dětí žít v tradičním rodinném modelu 

s vlastními rodiči a sourozenci. Jako problematický se v některých případech jeví i vztah 

nevlastních rodičů k dětem nového partnera a obráceně. Na překážky manželé narážejí 

i v odlišných názorech na výchovu nebo komunikaci s rodiči nevlastních dětí. Z příběhu této 

rodiny lze vysledovat, že soužití v „poslepované“ rodině není snadné a vyžaduje speciální 

přístup,332 toleranci a mnohdy nedobrovolnou adaptaci zejména nezletilých členů rodiny na 

novou situaci.333  

Dalším fenoménem, který je v dokumentu přiblížen, je systém střídavé péče. Prostřednictvím 

příběhu svobodného otce, jenž se po nechtěném rozchodu stará ve střídavé péči o dceru Miu 

                                                 
330 Poznámka autorky práce.  
331 POČTOVÁ, JANA. In: Dokumentární snímek Nerodič [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic [cit. 2019-06-12.]. 
332 Poznámka autorky práce: Ve filmu je zaznamenáno například sezení s odborníky v rámci programu Třetí 

rodič zajišťující setkání nevlastních rodičů.  
333 Poznámka autorky práce: Nejstarší dcera Vendula je po roce společného soužití oddělena od sourozenců 

a musí bydlet s vlastní matkou, nevlastní matka s ní žít nechce.  

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic
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(zhruba 6–7 let), má divák příležitost nahlédnout do způsobu života rodiče a dítěte v tomto 

modelu. Z příběhu je patrné, že tato situace není pro muže dítěte vyhovující. Otec by dceru 

rád vychovával v tradiční rodině společně s matkou dítěte, ta se ale rozhodla vztah ukončit. 

Nyní se muž o dítě stará sám. Navázat nový vztah a najít partnerku, která by plně akceptovala 

i dítě, se nicméně jeví jako velmi složité. Dozvídáme se, že systém střídavé péče, byl 

vzhledem ke sporům rodičů krátce po rozvodu problematický, otec dceru dva měsíce neviděl. 

Nyní spolu komunikují bez větších problémů. Dcera situaci rozumí, akceptuje ji a zvládá, bez 

viditelné újmy. Za předpokladu dobré komunikace a snahy obou rodičů, kteří se dítěti plně 

věnují, může být systém střídavé péče přijatelnou alternativou.  

Jak vychovávat dítě sama a zda do rodného listu uvést otce dítěte, který se k němu nehlásí, 

přibližuje příběh mladé svobodné ženy, které s výchovou malého syna pomáhá maminka. Ze 

snímku vyplývá, že neplánovaná situace ženám nevyhovuje. Přivést na svět dítě bez lásky je 

podle obou problematické. Nyní se ale vše snaží podřídit výchově malého Timura, kterému 

obě věnují bezmeznou péči a lásku. Často však dochází k názorovým střetům a nejasnému 

rozdělení rolí. Příběh odráží náročnost svobodného mateřství, které bez jakékoliv aktivity ze 

strany otce dítěte představuje mnoho komplikací, jak po stránce výchovné, tak finanční. 

Navzdory snaze matky zapojit do výchovy i druhého rodiče, se otec od obou distancuje 

a zříká otcovských práv i povinností.  

Další příběh informuje diváka o svízelné situaci ženy ve středním věku, která se z důvodu 

absence partnera rozhodla pro adopci. Výchovu dětí vnímá jako smysl života. Brzy však 

zjišťuje, že se vysněný život liší od reality i to, jak je výchova dětí v jednom člověku složitá. 

Příběh této ženy zrcadlí, nakolik je snaha samostatně vychovávat a živit dvě děti obtížná 

a stresující. Náplní života jsou pro ženu nyní děti, musí však chodit do práce, a navíc zajistit 

veškerou péči o dům i domácnost. Chybí jakýkoliv volný čas, dochází ke zhoršení rodinných 

i sousedských vztahů. Dlouhodobé vypětí znemožňuje plnohodnotnou výchovu, nutí ženu 

k chybám, které se podepisují na ní samotné, ale i adoptovaných dvojčatech. V závěru filmu 

žena vyjadřuje obavu nad důsledky svého chování na budoucí život dětí. 

Jak funguje rozdělení rolí v homoparentální rodině334 ukazuje příběh lesbického páru, který 

společně vychovává dvě děti. Každá z žen je biologickou matkou jednoho z nich. S umělým 

oplodněním ženám pomáhá spřátelený homosexuální pár, který plní roli donátorů a na 

výchově se nepodílí. Film zprostředkovává diskrétní informace o tom, jak může dojít 

k domácímu umělému oplodnění za pomoci injekční stříkačky. Z dialogů s dětmi se 

                                                 
334 Poznámka autorky: Pár stejného pohlaví společně vychovávající děti. 
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dozvídáme, že chovají hlubší city k biologické matce a druhou z žen respektují. Obě matky 

však nad dalším vývojem vyjadřují obavy. Při otázce, zda dětem nechybí tatínek, je 

z odpovědí dětí patrná nejistota. Roli matky vůči vlastnímu dítěti plní obě z představených 

žen ve filmu dobře.  

Z příběhu můžeme vyčíst, že soužití v homoparentální rodině je oproti tradičnímu modelu jiné 

a děti mohou mít z nejasného rozdělení rodičovských rolí zmatek. Dětem je v tomto případě 

poskytnuta opora, pozornost a péče dvou lidí, v tomto případě žen/matek, což ne všechny zde 

uvedené rodinné modely dětem zajišťují. Z reakcí dětí, které jsou zatím v nízkém věku, je 

však znatelná touha po mužském elementu, který navzdory lásce a péči, dvě ženy nezajistí.  

Příběh manželského páru, který po dětech vůbec netouží, otevírá tabuizované téma 

nerodičovství. Protagonisté zastupují entitu dokládající, že je možné naplnit život 

partnerskou láskou a profesí. Hlavním poselstvím je sdělení, že nemusíme naplnit společenské 

představy o rodině, jejíž součástí jsou děti, pokud po nich netoužíme. Z dialogů se dozvídáme, 

že oba protagonisté vnímají výchovu dítěte v dnešní době jako velmi náročný úkol opředený 

obrovskou mírou zodpovědnosti. Jedním z motivů jejich rozhodnutí nemít dítě, je kromě 

zachování kontinuity současného stylu života, také obava z výchovy, rozpadu rodiny nebo 

svobodného mateřství. Pro oba je dále důležité mít dostatek času na své rodiče, o které se 

chtějí ve stáří kvalitně postarat. Rozhodnutí nemít ve svém životě potomstvo nevnímají jako 

omezení. 

Informační stránka je nepřímou, avšak dominantní složkou dokumentu Nerodič. 

Snímek představuje unikátní sondu do novodobých rodinných modelů. Je zde patrná 

snaha informovat o různých možnostech (ne)rodičovství a podat široké spektrum 

podprahových informací týkajících se této problematiky. Divák má možnost nahlédnout do 

rodin a reálných situací a být tak konfrontován s různými pohledy na výchovu i rodičovství. 

Informace ve filmu Nerodič jsou charakteristické mírou intimity a emocí. Informace 

obsažené ve snímku vedou k posílení tolerance vůči atypickým rodinným modelům 

a prolomení tabu, například v otázce nerodičovství či výchově dětí homosexuálním párem. 

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Příběhy, které se mohou stát realitou každého z nás, dokumentaristka odkrývá 

prostřednictvím výpovědí svých blízkých přátel, se kterými se opakovaně setkává v jejich 

přirozeném prostředí a otevřeně diskutuje na téma (ne)rodičovství.  
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Pomocí intenzivních situačních rozhovorů odhaluje realitu života v netradičních rodinách 

a zjišťuje výhody i negativa, které tyto životní cesty obnášejí. Rozhovory probíhají 

v interiérech i exteriérech a mnohdy jsou velmi neformální. Vybrané protagonisty 

filmařka sleduje doma, na výletě, při společné večeři nebo návštěvách příbuzných. Natáčení 

probíhá po dobu dvou let. K jednotlivým protagonistům se dokumentaristka v průběhu času 

vrací a sleduje vývoj situace. 

Ke gradaci děje a zachycení autentických situací využívá dokumentaristka emocionálně 

silných a konfliktních okamžiků, jež posouvá dál vhodně zvolenými otázkami. 

Ukázkovým příkladem této metody práce, je scéna, kdy režisérka za zády protagonistky 

a v přítomnosti dítěte rozvíjí rozhovor o jeho otci a nechává matku protagonisty bez předchozí 

dohody ukazovat malému Timurovi fotku jeho otce. Ve chvíli, kdy toto protagonistka zjistí, 

dojde ke konfliktu, režisérka riskuje ztrátu důvěry, přesto nechává kameru zapnutou a situaci 

rozvíjí dalšími otázkami, čímž dochází k emocionální i dějové gradaci. 

Silnou stránkou filmu a dalším prostředkem zajišťujícím autenticitu je samotný výběr 

a pestrost protagonistů. Jedná se nejen o blízké přátele filmařky, ale rovněž zajímavé 

osobnosti prožívající netypický rodinný scénář. Blízkost a důvěra, která mezi protagonisty 

a Počtovou panuje, umožňuje filmařce zachytit jedinečné situace a silně emocionální 

výpovědi. Díky této vztahové exkluzivitě má Počtová možnost zaznamenat i velmi intimní 

situace jako je domácí umělé oplodnění. Důvěru získává filmařka i svou vlastní 

otevřeností. 

Emocionalitu filmu podporuje také zvuková složka. Ta se skládá z mluveného slova, 

ruchů, atmosfér, ale i hudby, která doplňuje emotivní scény. Na začátku a konci filmu je 

použit voice-over doplňující obrazovou montáž fotografií a kreseb. 

Významy jsou sdělovány také prostřednictvím asociativních záběrů (záběr na nohy dítěte, 

které jeho otec předává do střídavé péče, detailní pohled do otcových očí, který se 

nedobrovolně loučí s dcerou, záběr na zaklapávající se dveře při předávání dítěte). 

Zajímavým elementem v dokumentu Nerodič je mimo jiné také svižný střih a důmyslná hra 

s kontrasty. Ty můžeme sledovat nejen v rámci skladby jednotlivých scén, ale i obsahových 

zkratek. Typická je pro snímek rovněž metoda kontrastu a komparace, jíž autorka využívá 

zejména ve střihové skladbě, kdy za sebe klade jednotlivé typy rodinných modelů (například 

navázáním výpovědi páru, který po dítěti netouží s výpovědí zoufalé matka toužící po 
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adopci). Celkově snímek působí kompaktně a plynule. Žánrově lze snímek přirovnat ke stylu 

cinema verité.  

3) Autorský přístup:  

Představitelkou jednoho z obávaných životních scénářů Jany Počtové, je sama autorka, jež 

představuje svobodnou ženu ve středním věku tápající nad otázkou rodičovství. Jedná se tak 

o velmi intimní dialog autorky se sebou samou i protagonisty, u kterých po dobu dvou let 

natáčení hledá odpovědi, jestli je rozumné založit rodinu v době její krize. „Jsem typ 

režiséra, který se snaží točit filmy o tom, s čím hluboce souzní. No a aktuálně řeším téma 

rodičovství. Je mi 35 let, jsem svobodná a vím, že už mám jen pár let, kdy budu schopná 

porodit děti. Řeším, jestli je vůbec chci mít, a do jakých podmínek je správné je přivést. 

Takže se zabývám vlastně tématem, které řeší každý druhý člověk nebo spíše každá druhá 

žena.“335  

Postoje a pocity režisérky jsou ve filmu zřejmé, své vlastní pocity však divákům 

nepodsouvá. Autorka dokáže příběhy prožívat a vcítit je do jednotlivých aktérů i jejich 

rozhodnutí, přesto se jí daří zachovat profesionální odstup. Sama autorka ve filmu 

vystupuje, klade otázky, svá stanoviska a názory vyslovuje nahlas. 

Otevřenost autorky vůči protagonistům posiluje důvěru a umožňuje jí blízký kontakt 

s protagonisty. Autorka této důvěry využívá a absolvuje různé rodinné akce. Stává se 

součástí rodiny, sleduje každodenní život protagonistů, pozoruje a vyčkává na zajímavé 

události či dramatické konfrontace, které v daný okamžik podporuje vhodně zvolenými 

otázkami. Nebojí se položit i nepříjemné otázky („Třeba by to nebylo omezení mít děti, 

o tom jste nepřemýšleni?“336; „Nebojíš se, že to sama nezvládneš?“337). Emoce navozuje také 

prostřednictvím poutavých obrazů (rozhovor o těžkosti svobodného mateřství při západu 

slunce). Celkový dojem je podpořen svižnou střihovou skladbou, kdy jsou za sebe jednotlivé 

scény poskládány velice důmyslně a jako takové dodávají snímku spád.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Tyto výše popsané aspekty můžeme detekovat i v rámci uzavřené situace, kdy režisérka 

vyráží s rodinou na výlet do pískovcových skal. Během pauzy na skalní vyhlídce sledujeme 

konflikt rodičů, kteří mají rozdílný názor na aktivity dětí během pobytu ve skalách. Zatímco 

                                                 
335 POČTOVÁ, JANA. In: Nerodič [online]. 2018 Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10663817503-nerodic/21556227016/ [cit. 2019-06-12.]. 
336 Tamtéž.  
337 Tamtéž. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10663817503-nerodic/21556227016/
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otec nesouhlasí, aby jeho děti na výletě hrály mobilní hry, matka to svým dětem dovoluje 

a nevlastní děti nabádá, aby otcův zákaz obešly. Nevidí důvod, proč by kvůli rozdílnému 

názoru manžela, měla své děti omezovat a nedopřát jim, co sama chce. 

Do rozhovoru se zapojují i děti, které otcův zákaz porušit nechtějí a konání nevlastní matky 

označují jako benevolentnější výchovu. „Nejsem hodnější, Vendulko, jsem méně důsledná, to 

je rozdíl. Tatínek to určitě dělá pro vaše dobro.“338 Vendulka nevlastní matce odpovídá 

výmluvným pohledem jasně vyjadřujícím, co si o jejích slovech myslí. V tento okamžik do 

situace vkládá Jana Počtová, která otci dětí pokládá otázku, zda by někdy v něčem ohledně 

rozdílné výchovy neustoupil. „V něčem určitě, půjdeme dál?“339 Vyhýbá se rozhovoru 

protagonista. 

Při sestupu dolů ze skal následuje konfrontační rozhovor Jany Počtové s matkou dětí 

o „patchworkové“ rodině a obětech rodičů. Počtová využívá situace, kdy je matka rozčilená 

a klade otázky odhalující vnitřní nastavení matky a její přístup k rodině, dětem i manželovi: 

„Žádný vztah není granted, že ho teď žiju, jsem v něm, jdu do něj absolutně stoprocentně, 

intenzivně, nenechávám si jediná zadní vrátka a vim, že pokud moje potřeby budou 

dlouhodobě nenaplňované, tak si najdu jinýho chlapa, kterej mi je naplňovat bude, protože to 

je sebeláska, a to je první. Až to přestane být super nebo kdyby to nedej bože přestalo být 

supr, tak budu lpět na tom, že to pár let bylo supr a dožiju v neštěstí?“340 Táže se 

protagonistka. 

Dokumentaristka reaguje konfrontační otázkou poukazující na zodpovědnost rodičů vůči 

dětem, jíž konflikt eskaluje a získává další informace: „Já to chápu, ale jakoby mluvíš o sobě, 

ale ne o tomhle malým dítěti (filmařka ukazuje na nejmladšího syna obou partnerů). Ve své 

podstatě to už nejsi jenom ty, ne?“341  

Atmosféra je napjatá, matka oponuje poněkud rozzlobeně: „Hm, a myslíš, že pro to dítě je 

ideální se v žití a dospívání koukat na překonávající se maminku? Já nechci být svým dětem 

vzorem toho, že je třeba se zakousnout a pro dobro celku už celej život strávit nas*aná, 

                                                 
338 Tamtéž. 
339 PROTAGONISTA. In: Dokumentární snímek Nerodič [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic [cit. 2019-06-12.]. 
340 PROTAGONISTKA. In: Dokumentární snímek Nerodič [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic [cit. 2019-06-12.]. 
341 POČTOVÁ, JANA. In: Dokumentární snímek Nerodič [online]. 2017 Dostupné z: 

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic [cit. 2019-06-12.]. 

https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic
https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic
https://www.promitejity.cz/detail-filmu/79-nerodic
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a nakonec na LDNce s Alzaimerem vypouštět ty sprosťárny, který se v tobě nahromaděj za 

celej život.“342 

Konflikt eskaluje, do rozhovoru se zapojuje otec dětí, který se vůči názoru manželky 

vymezuje. Ze situace vyplývá, že se názory obou rodičů významně liší. Zatímco otec přijímá 

za svá rozhodnutí odpovědnost i ve vztahu k dětem, matka před všechny členy početné rodiny 

řadí nejprve sebe a své potřeby.  

Obsahová stránka: 

Situace poskytuje běžně nedostupné či složitě přenositelné informace o tom, jak vypadá život 

v tzv. „poslepované rodině“, nastavuje divákům zrcadlo k vlastnímu životu a poskytuje 

možnost sebereflexe a konfrontace. Informace k divákovi přicházejí podprahově 

prostřednictvím pozorování (sledujeme rodinný výlet, interakce mezi jednotlivými členy) 

a situačních rozhovorů. Názory odborníků nejsou zahrnuty. Problematičnost netradičních 

forem rodičovství i dopady na jednotlivé členy rodiny vnímavému divákovi odhaluje emočně 

silná situace a dialogy. Hodnocení funkčnosti a kvality alternativních rodinných modelů je 

ponecháno divákovi. Informace obsažené ve snímku Nerodič vedou k posílení tolerance vůči 

atypickým rodinným modelům a prolomení tabu.  

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Vedle empatického pozorování, jsou klíčovou metodou neformální situační rozhovory, 

jejichž prostřednictvím je téma komunikováno. Zásadní je však způsob jejich vedení, který 

není invazní, ale vhodně rozvíjí emočně vypjaté nebo konfliktní situace. V této uzavřené 

situaci autorka využívá konfliktu partnerů a opatrnými otázkami eskaluje napětí. Vedení 

rozhovoru za svižné chůze a za přítomnosti všech dětí pak dodává situaci zajímavou 

atmosféru a podporuje její dynamiku. Autorka je přítomna před kamerou.  

Autorský přístup: 

Blízkost tématu a režisérky byla pro autorský přístup zcela zásadní. Osobní zainteresovanost 

režisérky se projevuje na způsobu kladení otázek i zájmu a zvědavosti s jakými k tématu 

autorka přistupuje. Otevřenost režisérky je dalším elementem, který zásadně ovlivňuje práci 

s protagonisty i celkový tvar a vyznění filmu. Díky tomuto faktu se film stává nebývale 

osobním a zprostředkovává niterné prožívání jednotlivých protagonistů. Autorka na situaci 
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vyčkává a vede s protagonisty otevřený dialog. Pocit intimity dodává na přesvědčivosti i síle 

a umožňuje tak hlubší poznání.  

4.8 Dokument Dobrá smrt (ročník 2019) 

Stručná charakteristika:  

Mezinárodní koprodukční snímek slovenského režiséra Tomáše Krupy zaznamenává 

poslední část života dvaasedmdesátileté Britky Jennet Butlin, jež se z důvodu nevyléčitelné 

nemoci vydává ve společnosti svých dětí a filmařů do Švýcarska, aby zde ukončila život 

asistovanou sebevraždou. Dramatizovaný dokumentární snímek Dobrá smrt reflektuje téma 

eutanázie prostřednictvím reálné události a výpovědí skutečných aktérů. V roce 2019 získal 

snímek Cenu Poroty České soutěže na festivalu Jeden svět, kde byl úspěšný také divácky.  

Základní informace: Produkce: Slovensko/Česko/Rakousko/Francie, 2018. Stopáž: 83 

minut. Režie: Tomáš Krupa. Kamera: Ondrej Szollos. Producenti: Tomáš Krupa, Tibor 

Búza, Arash T. Riahi, Dagmar Sedláčková. Scénář: Tomáš Krupa, Lukáš Hanulák. Střih: 

Peter Kudlička. Tomáš Škrdlant. Zvuk: Miloš Hanzély. Hrají: Janette Butlin. 

Analýza tří aspektů: 

1) Obsahová stránka:  

Snímek mapující skutečný příběh nevyléčitelně nemocné Janett trpící svalovou dystrofií 

se zabývá kontroverzním tématem eutanazie, které divákovi zprostředkovává nezaujatě. 

Prostřednictvím výpovědí hlavní protagonistky, jejích přátel, příbuzných i lékařů předkládá 

snímek spektrum pohledů, které divákovi dávají prostor pro vytvoření vlastního stanoviska.  

Hlavní hrdinku sledujeme v poslední fázi života a nakonec i v okamžiku smrti, přesto snímek 

vypovídá i mnohé o životě. Kromě příběhu hlavní protagonistky, zaznamenává dokument také 

životní linky a pocity nejbližších přátel a příbuzných, kteří Janett na její cestě za „dobrou 

smrtí“ doprovázejí. Snímek diváka seznamuje rovněž s nemocí, kterou Janett zdědila po své 

matce a nyní jí trpí i její syn. Příběh nevyléčitelně nemocné ženy, jež se z důvodů pozdějších 

komplikací, musí na cestu do Švýcarska vypravit předčasně, rozehrává také otázku legalizace 

práva na důstojnou smrt i v dalších zemích.  

2) Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Střízlivou cestou přibližuje snímek reálnou intimní událost, kterou by jinak nebylo možné 

natočit. Téma je komunikováno prostřednictvím autentických výpovědí skutečných aktérů, 

do nichž autor snímku nikterak nevstupuje. Tok informací je tedy samovolný. Výrazovým 
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prostředkem je zejména nevtíravá práce s kamerou a schopnost pomocí poetických obrazů 

vystavět významové zkratky. Charakteristickým atributem snímku je dále podmanivá práce 

se zoomem. Nechybí ani prvky hraného filmu zdůrazňující téma a podstatné momenty 

snímku (jímavé pohledy hlavní protagonistky do kamery či téměř hollywoodská jízda jejího 

syna sportovním autem za doprovodu hlasité hudby, která vtáhne diváka natolik, že 

zapomene, že jde o dokument). Formálně lze tedy snímek označit za docu-drama. 

3) Autorský přístup: 

Výrazově autor předkládá neutrálně zabarvený snímek o asistované sebevraždě. Navzdory 

faktu, že zde využívá prvků hraného filmu, je patrná snaha nenarušovat přirozený vývoj 

událostí a s citlivým přístupem využít ojedinělé a unikátní nabídky Janett zdokumentovat její 

poslední okamžiky. S tím se pojí také specifický přístup a velká zodpovědnost filmařů vůči 

protagonistce, která si přála natočit film o asistované sebevraždě. Její příběh, mimo jiné, 

sděluje také poselství o legalizaci této dosud právně neakceptované metody ukončení života 

těžce nemocných či umírajících vyplývající z předčasné cesty do Švýcarska. Zajímavým 

a obohacujícím přínosem autora je myšlenka začlenit do filmu životní příběh syna 

protagonistky, Simona, jenž trpí stejnou nemocí jako matka či výpovědi věřící lékařky, jež se 

po smrti otce rozhodla založit kliniku poskytující eutanázii.  

Analýza tří aspektů na příkladu uzavřené situace: 

Výše popsané aspekty snímku si nyní doložíme také na příkladu uzavřené filmové situace 

odehrávající se 10 minut před koncem snímku. Situace začíná záběrem na nebe. Janette sedí 

na lavičce u pobřeží, slyšíme racky a podkresovou hudbu. Kamera zabírá Janettinu siluetu 

zezadu proti ostrému slunci. Slyšíme voice-over, v němž žena přemítá nad posmrtným 

životem: „Musím zmáčknout tlačítko. Je to velká věc, takové tlačítko, jsem na to zvědavá. 

Jsem zvědavá, co se stane. Když ho zmáčknu, bude to úplný konec? Nevím, ale jsem vážně 

zvědavá. Jsem zvědavá i na to, co se děje ve světě. Je toho ještě tolik, co by mě ještě 

zajímalo.“343 Střihem se přesouváme na kliniku. Zpovzdálí štěká pes, doktorka zdvihá 

posuvnou rampu, na níž na kolečkovém křesle veze ženu do míst, kde jí následně pomůže 

ukončit život. Následuje střih, díváme se do dlouhé chodby (symbolické cesty), kterou lékařka 

veze Janett k poslednímu rozhovoru před zákrokem. Přítomny jsou již také Janettiny děti, 

které dvojici následují do místnosti, v níž lékařka s Janett prochází formulář a klade poslední 

otázky, přibližující nezbytný proces doprovázející asistované ukončení života. „Jste 
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jednoznačně rozhodnutá dnes ukončit svůj život?“344 „Ano, jsem.“345 „Jste si jistá, nechcete 

změnit názor?“346 „Ne, nechci.“347 Během této chvíle dochází k názorovému rozkolu mezi 

ženou a dětmi ohledně převozu urny. Žena se zdráhá dětem vyhovět, aby byla urna převezena 

do Británie, a trvá na Švýcarsku. Do situace vstupuje lékařka, na jejíž popud žena k převozu 

urny svolí. Kamera snímá situace z pohledu spolusedícího u kulatého stolu, čímž navozuje 

pocit, že jsme situaci přítomni.  

Střihem se přesouváme do malého pokoje, k lůžku Janette. Žena se před smrtí loučí se svou 

dcerou, objímají se. Janett je rozrušená, pláče, opakuje, že nemá strach. Rozhovor se přesouvá 

k bratru Simonovi, který je rovněž přítomen, a jenž trpí stejnou nemocí jako jeho matka. 

Nelíbí se mu, že se ženy baví o jeho případném konci. Scéna je velmi napjatá emotivní, obě 

ženy se snaží být statečné, zadržují pláč. Následuje střih, ocitáme se v místnosti, kde doktorka 

chystá smrtící sérum. V detailním záběru vidíme injekční stříkačku a ruku lékařky, jež 

protřepává uspávací léky, následuje střih, znovu se ocitáme u lůžka, kde se Janette pár minut 

před smrtí bezhlasně loučí se svým stejně nemocným synem Simonem. Tuto scénu autor 

prokládá dalším střihem a diváka vrací zpět k lékařce, jež filmařům vysvětluje složení smrtící 

látky a způsob, jakým na tělo působí: „Je v tom 15 gramů pentobarbitalu sodného, léku na 

spaní. Při tak velkém množství dojde k předávkování, zástavě srdce a dechu. Trvá to asi čtyři 

minuty. Po podání intravenózně upadnete po třiceti vteřinách do anestetického spánku a do 

čtyř minut se vám zastaví srdce.“348 Střihem se přesouváme do pokoje, k lůžku Janette, kde je 

nyní již přítomen také člen kliniky s kamerou zaznamenávající průběh asistované sebevraždy. 

Celý úkon je řízen lékařkou, která Janette klade před kamerou otázky a svoluje k odjištění 

ventilu. Z ánfasu (přímého pohledu) sledujeme, jak si Janette uvolňuje kanylu s ventilem 

a pozvolna přestává dýchat. Dcera i lékařka ji hladí, Janett se usmívá, scénu rozbíjí jediný 

prostřih na syna, který odchod matky sleduje zpovzdálí, celý proces jinak sledujeme bez 

přerušení.  V okamžiku, kdy Janettin den slábne, jde záběr do černé zatmívačky, slyšíme 

podkresovou hudbu a hlas lékařky, jež žádá Janettinu dceru Bridget, aby otevřela okno. „Teď 

už je volná,“ prohlásí na závěr lékařka.349 Střihem se přesouváme zpět k domu, v němž 

Janette dlouhá léta šťastně žila, a kde už není. Vracíme se k opakujícímu se filmovému 
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motivu ubíhající cesty. Slyšíme podkresovou hudbu a dále zvuky racků a ptáků uzavírající 

poslední úvahy Janett o posmrtném životě (viz začátek uzavřené situace). Další poetické 

záběry zachycují prázdná místa – křeslo, postel, zahradu, cestu, na nichž filmaři hlavní 

hrdinku ještě za jejího života natáčeli. Kromě těchto symbolických kontrastů, se v zahradě 

ocitá také dcera Bridget, jež na matčině oblíbeném místě rozprašuje její popel. Významovou 

zkratkou se následně přesouváme k synovi Simonovi, rovněž trpícímu svalovou dystrofií. 

Kamera ho snímá ve stejných pozicích a situacích jako předtím jeho matku, je další na řadě, 

kdo bude muset bojovat s postupující nemocí. Přímý záběr od stropu zachycuje shora Simona 

ležícího na lůžku, následuje série záběrů přibližujících prozatímní dopad nemoci na Simonův 

běžný život (bez pomoci dokáže vstát z postele, oholit se, zatím bez větších problému i chodit 

a řídit auto) Závěrečný záběr zachycuje Simona v jeho laboratoři, kde pracuje na výzkumu 

svalové dystrofie. „Doufám, že až mi bude přes sedmdesát, bude tato volba dostupná, 

uznávaná a přijímaná. Bude to prostě jen rozhodnutí, které buď udělám, nebo neudělám. 

Netuším, jak se rozhodnu, ale doufám, že budu mít na výběr.“350Situace končí záběrem na 

odliv a šumící moře. Snímek uzavírá titulek přeloženého řeckého slova EUTANAZIE 

v překladu doslova „dobrá smrt“. 

Obsahová stránka: 

Situace přibližuje skutečný proces asistované sebevraždy od formálních náležitostí, loučení 

s nejbližšími příbuznými, až po uvolnění ventilu s anestetiky navozujícími zástavu srdce. 

Uzavřená situace prostřednictvím výpovědi lékařky seznamuje diváka s průběhem úkonu 

a smrtící dávkou anestetik, které si následně hlavní protagonistka před zraky diváků aplikuje. 

Informace obsažené v této situaci mají sebevysvětlující charakter. Sekundárním tématem 

zprostředkovaným zejména výpovědí syna hlavní hrdinky, je možnost legalizace tohoto 

způsobu ukončení života. Autor klade důraz na princip dobrovolnosti. Jedinou informací, 

která je ve snímku obsažena navíc a může naznačovat názorové stanovisko autora, je 

závěrečný titulek zahrnující překlad řeckého slova Eutanazie, které v překladu znamená 

„dobrá smrt“.   

Formální stránka snímku; metody práce; způsob sdělení tématu: 

Ačkoliv Tomáš Krupa pracuje s autentickými účastníky události, za účelem vystavění 

pronikavého portrétu o právu člověka na důstojnou smrt, využívá prvků hraného filmu, 

nikoliv však v obsahu, nýbrž formě, kdy s protagonisty vytváří esteticky a výrazově zajímavé 
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inscenované záběry (pohledy od stropu místnosti do tváře protagonistů ležících na lůžku), 

jenž pocit opravdovosti umocňují a přibližují každodenní tíživou realitu). Příběh 

dokumentarista vypráví za pomoci výpovědí skutečných aktérů a obrazové poetiky. 

Opakujícím se prvkem jsou dlouhé, klidné záběry s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 

zdůrazňující veličinu prostoru a plynoucího času. Opakujícím se motivem sugestivní kamery 

je záběr na ubíhající cestu v prostředí domu hlavní hrdinky symbolizující její dobrovolný 

odchod ze světa. Dramatickou událost zjemňuje autor střízlivou metodou natáčení, 

poetickými záběry, jimiž navozuje dojem klidu a smíření a tlumí tak emocionálně tíživé 

scény. Začleněním různých pohledů, absencí autorského komentáře či otázek, zajišťuje autor 

nestranný charakter snímku a nabízí prostor pro utvoření vlastního názoru.  

Autorský přístup: 

Snímku Dobrá smrt nelze upřít osobitý režisérský rukopis a emocionální vklad. Výrazově 

se autorovi po celou dobu daří udržet neutrální tón a téma divákovi předkládat nezaujatě. 

Důležitý je také střízlivý způsob vyprávění, který je u takto emocionálně silného tématu nutno 

ocenit. Při zaznamenávání událostí klade dokumentarista maximální důraz na realističnost 

a autorský odstup. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o neopakovatelné události, jsou celkový 

tvar i kvalita scén natočených na jeden pokus, velmi působivé. Přání protagonistky 

poskytnout prostřednictvím filmu představu o eutanázii a pomoci tak dalším nemocným, kteří 

trpí jako ona, se autorovi splnit podařilo. Ze snímku samotného je však více než jisté, že jeho 

splnění vyžadovalo specifický přístup a velké úsilí filmařů, kteří byli nablízko konfrontováni 

se smrtí a emocionálně náročnou událostí.  

4.9 Analýzy filmů – shrnutí 

V druhém oddílu praktické části práce jsme se zaměřili na podrobnou kvalitativní analýzu 

osmi vybraných snímků prezentovaných v letech 2010–2019 v rámci České sekce festivalu 

Jeden svět. Nyní shrneme poznatky vyplývající z výzkumu námi zformované kategorie 

„Rodina, děti a sociální témata“, jejíž zástupci nachází stále častější uplatnění v rámci 

festivalového programu.  

Hlavním cílem práce bylo prostřednictvím analýz a rozhovorů s dramaturgy zmapovat Českou 

sekci festivalu Jeden svět a zjistit, jaké znaky jsou pro filmy reprezentující Českou republiku 

na mezinárodním festivalu dokumentárních snímků signifikantní a co vypovídají o České 

dokumentární scéně. 



125 

V druhém oddílu praktické části práce jsme se zaměřili na filmové analýzy. Dokumenty jsme 

analyzovali prizmatem tří aspektů z hlediska obsahu, formy a autorského přístupu. 

Zaměřili jsme se také na charakter snímků z hlediska jejich globálního/či lokálního 

zaměření a předpokladu pro úspěch v zahraničí. V neposlední řadě jsme se pokoušeli 

snímky charakterizovat dle jednotlivých modů. Zabývali jsme se rovněž zvýznamněným 

autorstvím, které s českými snímky historicky rezonuje.   

Oproti původnímu předpokladu jsme zjistili, že není zcela možné rozdělovat snímky dle 

globálního či lokálního charakteru, jelikož se mnohdy v tomto ohledu liší samotné téma 

a způsob jeho zpracování, který globálního charakteru nedosahuje. Rozhodli jsme se tedy pro 

sofistikovanější pohled a tento aspekt jsme se pokusili posoudit jednotlivě, nejen z hlediska 

témat, metody, ale i předpokladu pro úspěch snímku v zahraničí.  

Analyzované dokumenty se zaměřovaly na silná či poutavá témata, která lze 

kategorizovat jako globální (odložené děti v ústavní péči, úmrtí v rodině, rozvod, autismus, 

eutanázie, život v totalitním režimu, nové formy rodičovství, rodinný život mimo civilizaci), 

samotné zpracování ale ne vždy odpovídalo kvalitám, které by snímek předurčovaly 

k úspěchu v globálním měřítku (Od višní do višní) a konvenovalo s formálními 

požadavky festivalu Jeden svět (Nevítaní).351 

Pokusíme-li se tímto prizmatem nazírat i na další analyzované snímky, lze v případě snímků 

Nový život, Stále spolu a Nerodič hovořit o zdařilém propojení formálních kvalit a silného 

tématu. Dokumenty Normální autistický film, Dobrá smrt a V paprscích slunce pak 

v analyzovaném vzorku z hlediska těchto dvou aspektů kvalitativně vynikaly. Formální 

kvalita analyzovaných snímků byla v celkovém hodnocení vzorku vysoká.  

Snímky Od višní do višní, Nový život a Nerodič se věnovaly ryze osobnímu tématu, které 

jejich autoři natočili z pohledu první osoby, kdy se filmař pokouší o prozkoumání vlastní 

situace či sebepoznání. V případě všech tří snímků se autoři pohybovali před kamerou, 

vyslovovali nahlas své názory, pocity a stanoviska. Všechny tři filmy nesou jasný autorský 

otisk. 

Kromě studentských snímků (Nový život, Od višní do višní, Stále spolu) zahrnoval náš 

výzkum také koprodukční snímky (Nový život, V paprscích slunce a Dobrá smrt) mapující 

                                                 
351 Příkladem snímku, kdy téma citelně převažovalo nad formou, byl například snímek Nevítaní, který 

zpracovává silné téma s dokumentační hodnotou poskytující svědectví o ústavní péči devadesátých let. 
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zahraniční dění či protagonisty. Převážná většina snímků však byla natočena v českých 

lokalitách.  

Dominantním výrazovým prostředkem byly rozhovory (Nevítaní, Od višní do višní, 

Nerodič, Normální autistický film, Stále spolu, Nový život) a observace (V paprscích slunce, 

Stále spolu, Dobrá smrt). Hojně zastoupenou metodou byl také autorský (Nevítaní, Od višní 

do višní, Nerodič, Normální autistický film, Nový život) a výkladový komentář (V paprscích 

slunce). Kromě dvou snímků (Normálního autistického filmu a V paprscích slunce), byl 

součástí filmové řeči dokumentaristů archivní materiál (fotografie, film, zpravodajství).  

Ačkoliv je hranice mezi jednotlivými druhy dokumentů velmi tenká a jejich kategorizace je 

proto mnohdy nesnadná, podařilo se nám v analyzovaném vzorku detekovat prvky určitých 

modů, například poetického (Normální autistický film) či výkladového dokumentu 

(V paprscích slunce) natočeného ve stylu direct cinema. Pro tento typ snímku je typický 

záznam událostí tak, jak se skutečně odehrávají. Snímané dění autor dále vysvětluje 

komentářem a diváka uvádí do kontextu. Rozmanitost vzorku nabídla rovněž dramatizovaný 

snímek (Dobrá smrt) s prvky hraného filmu.  

Z hlediska formy se v analyzovaném vzorku vyskytovaly také snímky natočené ve stylu 

cinema verité (Od višní do višní, Nerodič, Stále spolu), kdy dochází k interakci mezi 

režisérem a aktéry filmu. Způsob vedení rozhovoru byl ve většině případů ovlivněn 

emocionální angažovaností dokumentaristy, s nímž téma rezonovalo. Prvky reflexivního 

dokumentu jsme detekovali v případě snímku Od višní do višní, v němž Jana Boršková 

reflektuje samotný proces natáčení, používá malou digitální kameru a klade důraz na 

komunikaci mezi autorem a divákem. 

Z tvůrčího hlediska vynikaly snímky V paprscích slunce (výjimečný zejména investigativní 

metodou práce), Normální autistický film (pronikavý dynamikou filmové řeči, střihem 

a blízkostí režiséra a protagonistů) a Dobrá smrt (mapující téma eutanazie nezaujatým 

způsobem ve stylu docudrama), jejichž autorům se podařilo zpracovat realitu originálním 

a tvůrčím způsobem. 

Dokumentační hodnotu lze připsat zejména snímkům Nevítaní (svědectví o ústavní péči 

a přístupu k hendikepovaným za komunismu), V paprscích slunce (unikátní sonda do života 

v KLDR) a Dobrá smrt (přibližující současný proces a okolnosti eutanázie), které přinášejí 

unikátní svědectví o společnosti a době. 
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Vzhledem k povaze snímků mapujících silná lidskoprávní a sociální témata byl dominantním 

rysem některých filmů také specifický přístup k protagonistům, který se projevil zejména 

v případě dokumentu Nevítaní, Dobrá smrt či Normální autistický film, kde autoři projevují 

nejen vysoký stupeň empatie, ale i získanou důvěru protagonistů, která je pro úspěšné 

a vypovídající pokrytí a těchto témat nezbytná. V případě snímků Nevítaní, Dobrá smrt 

a V paprscích slunce byla čitelná také přijatá odpovědnost filmaře vůči protagonistům, kteří 

jsou ve znevýhodnění a díky nevhodnému uchopení látky nebo přístupu mohou trpět 

sekundární viktimizací. Autorům všech osmi snímků se podařilo navázat unikátní vztah 

s protagonisty, což se promítlo do celkového tvaru snímků.  

Ve výzkumném vzorku zaměřeném na tematickou kategorii „Rodina, děti a sociální témata“, 

jsme detekovali také společensky angažované dokumenty, které mají potenciál rozšířit 

povědomí o dané problematice (Normální autistický film, Dobrá smrt, V paprscích slunce), 

prolomit tabu (Nerodič, Dobrá smrt), vést k porozumění a sociálnímu zcitlivění (Od višní do 

višní) či pozitivně ovlivnit život protagonistům (Nevítaní), případně změnit špatně nastavený 

systém (Nevítaní, V paprscích slunce). 
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Závěr 

V práci jsme si kladli za cíl zmapovat dramaturgii České sekce festivalu Jeden svět a zde 

prezentované snímky. Naším záměrem bylo zjistit, jaké znaky jsou pro filmy reprezentující 

Českou republiku na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů signifikantní, a jaké 

faktory ovlivňují jejich zařazení do programu. V analýze jsme se zaměřili na hlavní tezi 

a pokusili se zjistit, zda platí, že se „České dokumentární filmy uvedené v rámci České sekce 

festivalu Jeden svět dotýkají globálních témat a mají šanci oslovit zahraniční diváky.“ Na 

základě výsledků analýz a rozhovorů jsme se pokusili nastínit, co tyto výsledky vypovídají 

o současné české dokumentární scéně. Teoretická část práce poskytla ukotvení tématu 

v odborné literatuře. 

V první části praktické práce založené na původních rozhovorech s pěti bývalými 

a stávajícími členy Programového oddělení jsme se zaměřili na hlavní dramaturgické 

proměny a zdůraznili jsme, co nového tyto změny festivalu přinesly. Představili jsme festival 

z hlediska současných idejí, tematické agendy a festivalových poslání. Zmapovali jsme 

etablující se změny v orientaci, náplni a tematickém záběru festivalu uplynulých let tak, jak je 

vnímají sami tvůrci programu. Zjistili jsme, že v posledním desetiletí nachází festivalové 

vnímání lidských práv uplatnění v daleko širším kontextu a tematická agenda je tak mnohem 

otevřenější. Více se prosazují tzv. měkčí témata jako je bydlení, rodina, ekologie nebo 

alternativní životní styl. Dominantní postavení má z hlediska témat v posledních letech 

rodinná a sociální problematika.  

Poskytli jsme informace o tom, jak o programové skladbě a festivalu uvažují členové 

dramaturgického týmu. V reakci na technologický a společenský vývoj, které se promítly i do 

způsobu a množství mediální komunikace, se podle respondentů proměnily také 

dramaturgické cíle i způsob práce s informacemi. Zatímco dříve, bylo cílem festivalu 

informovat především o tom, o čem se v médiích nemluví, nyní je zájmem dramaturgů uvádět 

do kontextu právě silně medializovaná témata.  

Přiblížili jsme rovněž systém a hierarchii výběru filmů a tzv. stylový kodex shrnující nepsaná 

kritéria pro zařazení snímku do programu. Mezi základní aspekty výběru patří především 

vyváženost obsahové a formální stránky, přičemž na formální kvalitu snímku je ze strany 

dramaturgů kladen stále větší apel. Téma by mělo být silné, nové, aktuální, odpovídat 

zaměření festivalu a splňovat potenciál pofilmových debat. Určující je rovněž stáří snímku 

a blízkost tématu dalším složkám Člověka v tísni a programům festivalu Jeden svět na školách 
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a Jeden svět v regionech. Nejpřijatelnější formou jsou z hlediska zpracování observační 

dokumenty s co nejnižší mírou manipulovatelnosti. Zpracování by mělo být z hlediska 

filmové řeči originální. Nežádoucím aspektem výběru je vysoká míra zvýznamněného 

autorství, heroizace, stereotypní zpracování či přehnaně aktivistický tón. Zvýšená pozornost je 

zaměřena na získání co největšího množství premiér.  

Ve zkratce jsme přiblížili také nadstavbové edukativní aktivity i cestu festivalu Jeden svět za 

úspěchem na mezinárodním poli. Vymezenou pozornost jsme věnovali kořenům, vzniku, 

vývoji a specifikům České soutěže. Zjistili jsme, jaké změny v uplynulých deseti ročnících 

festivalu zaznamenali dramaturgové v České sekci a nastínili jsme tendence, k nimž inklinují 

zde účinkující zástupci české dokumentární scény. Prostřednictvím dramaturgie a stylového 

kodexu jsme přiblížili specificitu České sekce. Zjistili jsme, že determinující proměnou prošla 

Česká sekce v roce 2017, kdy se z nesoutěžní kategorie zaměřené na české snímky stala 

kategorie soutěžní. Spolu se zavedením soutěže, došlo k transformaci dramaturgického 

konceptu a změnila se i výběrová kritéria. Vznikla specializovaná Programová rada a výběr 

českých snímků byl svěřen do rukou úzce specializovaného týmu zaměřeného na Českou 

sekci. Pro hodnocení snímků v české České soutěži byla ustanovena Mezinárodní porota. 

Zjistili jsme, že dramaturgie České sekce je v mnoha ohledech specifická. Aby byla soutěž co 

nejvíce reprezentativní z hlediska českého zastoupení, podléhají snímky z české provenience 

z důvodu omezeného počtu nově vznikajících tuzemských snímků méně přísným pravidlům 

výběru. Čeští autoři jsou například oproštěni od povinnosti platit poplatek za přihlášení. 

Dalším ze strategických záměrů je zařazení koprodukčních snímků. Zmínili jsme rovněž 

ústupky z hlediska formálních kvalit nebo rozvolněný přístup k tematickému zaměření 

ročníku. Mezi další aspekty výběru, které ovlivňují zařazení snímku do programu, je účast 

filmu na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů J.ihlava nebo přítomnost snímku 

v dokumentárním cyklu České televize Český žurnál.  

Z hlediska vývojových trendů a úrovně českého dokumentu je patrný příklon zahraničním 

tématům i metodám. Čeští autoři jsou stále otevřenější dění mimo Českou republiku 

a přizpůsobují se i požadavkům zahraničních produkcí, čímž se zvyšuje jejich šance 

konkurenceschopnosti na světovém trhu. Podle respondentů je patrný odklon od tzv. 

vachkovského stylu, který dlouhá léta determinoval podobu českého dokumentu. Dalším 

z trendů je podle respondentů inklinace českých autorů ke zpracování osobních námětů 

a sociální tematiky.  
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Z druhého oddílu praktické části práce zaměřeného na analýzy osmi vybraných snímků 

reprezentujících Českou sekci v letech 2010–2019 vyplynulo, že ustupuje schematické 

zpracování a autoři se pokoušejí o originální estetiku filmového vyprávění. Analyzované 

dokumenty se zaměřovaly na silná či poutavá témata, která lze kategorizovat jako globální, 

samotné zpracování ale ne vždy odpovídalo kvalitám, které by snímek předurčovaly 

k úspěchu na mezinárodním poli. Dominantním výrazovým prostředkem byly rozhovory 

a observace. V případě tří snímků se autoři věnovali ryze osobnímu tématu, které se promítlo 

do zvýznamněného autorství. Silnou stránkou většiny analyzovaných snímků byl citlivý 

přístup k protagonistům. Filmová řeč byla navzdory globálním tématům přítomným v České 

republice univerzální a pochopitelná pro zahraničí, což potvrzuje také úspěch některých 

z těchto snímků u Mezinárodní poroty. Závěrem tedy můžeme konstatovat, že se filmy 

uvedené v rámci České sekce festivalu Jeden svět dotýkají globálních témat a mají potenciál 

oslovit zahraniční diváky. 
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Summary 

The objective of the thesis is to thoroughly delineate the nomination and selection process of 

the Czech Competition Section (Česká sekce) as part of the festival One World (Jeden Svět), 

as well as the motion pictures screened here. Our goal was to ascertain, which attributes were 

significant for the films representing the Czech Republic at this international festival and also 

the factors influencing their final nomination in terms of the selection process. 

The analysis centers around and tries to validate the main proposition being “the Czech 

documentary films displayed in the Czech Competition Section at the One World Festival 

touch upon globally relevant topics and therefore have the opportunity to connect with the 

international audience“. Based on the outputs of our analyses and exclusive interviews we 

attempted to outline what these results show about the contemporary Czech documentary 

scene. The theoretical part of the thesis offers sourcing this approach in expert literature.  

The first Practical Part of the thesis is based upon five exclusive interviews with both current 

and former members of Selection Committee of the One World Festival. This part centers 

around the main shifts in the criteria surrounding the nomination process and illustrates the 

changes brought about by this shift. We gave an introduction to the Festival One World in 

terms of current topics, subject matter and its mission statement. We delineated the emerging 

changes in orientation, subject matter and topic focus as perceived by the Selection 

Committee members. It is becoming apparent that the perception of human rights is being 

applied in a much broader context in the last decade, which makes the thematic scope much 

more open. So called “softer topics“ such as housing, family, environmental issues or 

alternative lifestyles are becoming more prominent. In terms of topics the festival has been 

dominated by family and social issues in the last few years.  

We have provided the information on how the Festival agenda is being constructed from the 

point of view of the Comitte members. Following the technological and societal developments 

that impacted the manner and volume of media communication, this is reflected also in the 

altered nomination criteria and the way we work with information according to the 

interviewees.  Whereas in the recent past the main objective of the Festival was to bring up 

lesser covered media topics, the nominators now aim to put widely   prominent media topics 

in a wider context.  

We have also sketched out the system and hierarchy decisive in the selection process and so-

called Style Codex compounding the unwritten criteria that are key to the film’s final 
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nomination. The substantive criterion is formal and content balance, where the formal 

qualities of the films have been recently specifically emphasized. The subject matter should 

be substantial, new, up-to-date, in compliance with the Festivals focus and provide a potential 

for a fruitful post-screening debate. The issue date of the movie is also decisive as well as its 

proximity to the preferred subjects of the non-profit People in Need (Člověk v tísni) and 

relevance for the festival One World  - School Festival (Jeden svět na školách) and One 

World – Regional Festival (Jeden svět v regionech). The most acceptable form of film in 

terms of subject matter is an observational documentary with a low degree of manipulability. 

The arrangement of the movie should be original in terms of film language. An Undesirable 

characteristic for nomination is a high degree of activism, exaggerated role of the narrator, 

heroization or stereotypical portrayals. The option to obtain the first screening of the film is 

also a metric. 

We have also drawn up supplemental educational activities performed by the Festival as well 

as its road to success on the international stage. A restricted attention has been given to the 

origins, birth, developments and specifics of the Czech Competition Section. We have 

discovered what changes have been notices by the interviewees in this Section of the Festival 

and outlined the future developments pursued by the prominent representatives of the Czech 

documentary scene. We have delineated the specifics of the Czech Competition Sections in 

terms of the nomination process and the Style Codex.  We have discovered that the principal 

transformation occurred in 2017 when the Czech Competition Section turned from non-

competitive screening of Czech documentaries into a competitive category. Together with this 

transformation the nomination process as well as the selection criteria have been altered. This 

gave rise to a specialized Selection Committee specifically dedicated to constituting the 

Czech Competition Section program. The evaluation process has been handed over to 

a specifically appointed international committee.  

We have found out that the nomination process regarding the Czech Competition Section is 

unique in many respects. To make the competition maximally representative of the Czech 

documentary film scene, the movies are subjected to a less rigorous criteria selection also due 

to a limited number of new film premieres. For instance the Czech creators are exempt from 

registration fee. Another strategic step is to include co-produced motion pictures. We also 

mentioned giving some concession to formal qualities of the films or a relaxed attitude 

towards the movies content matter in the particular year. Other aspect that are relevant for 

nomination is the movies participation in the International Documentary Festival Jihlava 
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(Mezinárodní dokumentarní festival Jihlava) or its selection in Czech Television’s series 

Czech Journal (Český žurnál) 

There is an apparent shift towards international inspiration in terms of trends in the Czech 

Documentary. The Czech creators are more responsive to occurrences happening outside the 

Czech Republic adapting to the requirements made by foreign production companies, which 

increases their chances to compete on the international stage. According to the interviewees 

there is an abandonment of so called Vachek style (vachkovský styl), which had been 

quintessential form of a Czech documentary for many years. Another contemporary trend 

according to respondents is an inclination towards a portrayal of personal stories and social 

issues.  

The second section of the Practical Part of the thesis was focused on an analysis of eight 

nominated films at the Czech Competition Section between the years 2010-2019. the analysis 

implies there is a reduced element of schematic portrayals and the creators are attempting to 

establish an original aesthetics of their film narration. The documentaries analyzed focused on 

powerful or gripping subject matters, which could be characterized as globally relevant. 

However, The artistic qualities were often not at such a level that would deem them eligible 

for international recognition. A dominant creative expressions of these movies were 

interviews and observations. Three films were dedicated to exclusively personal issues, which 

led to a heightened focus on creators angle. A strength of these movies is a sensitive approach 

towards the portrayed protagonists. The film language was despite adapting global topics to 

the local context universal and intelligible to foreign audience, which is further corroborated 

by their success with the international Festival Committee. In conclusion we might note that 

film screened under the Czech Competition Section concern themselves with global topics 

and have a potential to speak to international audience. 
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Příloha č. 2: Osobní rozhovor s Barborou Hudečkovou (BH) a Julií Károvou (JK), 

dramaturgyněmi festivalu Jeden svět. 10. 4. 2019. 

Osobní rozhovor proběhl v Praze, v Kavárně Fra v Šafaříkově ulici dne 10. dubna 2019 ve 

13 hodin. Autorka (AF) přepsala významné části rozhovoru. Audio nahrávka rozhovoru je 

v archivu autorky. 

AF: Nejdříve bych Vás chtěla požádat o stručné představení České sekce festivalu JS. 

BH: Od roku 2017 se jedná o soutěžní sekci. 

AF: Do té doby tedy neměly české filmy v rámci této sekce šanci na výhru? 

BH: Je to tak. Jako soutěžní jsme ji zavedli proto, aby byla Česká sekce o něco prestižnější 

a čeští filmaři měli větší chuť k nám svoje filmy dávat. Také se tím snažíme vyrovnávat 

s existencí dalších českých festivalů, jako je například festival Jihlava,352 kde jsou v užším 

kontaktu s českými filmaři, kteří jsou zvyklí své filmy dávat do premiéry tam. Naše role pak 

byla taková, že jsme tyto filmy už většinou opakovali. Chtěli jsme tedy získat více filmů, 

které ještě nikde neběží. 

BH: Zároveň jsme vymysleli, že v rámci každé soutěže musí být jedna konkrétní porota, a že 

ta česká, bude složena ze zástupců zahraničních festivalů. Cílem je, aby měli zahraniční 

porotci šanci vidět nějaký výběr českých filmů, které si pak případně mohou vzít k sobě na 

festival. Bereme to tedy i jako určitou podporu českých filmů, o kterých se touto cestou 

mohou snáz dozvědět zahraniční festivaly. 

BH: Porota je vždy složená ze tří porotců, které se snažíme kombinovat tak, aby tam vždy 

byli zastoupeni lidé z několika kontinentů a různě velkých festivalů. Letos jsme v porotě měli 

například dramaturga ze Sundance (Sundance Film Festival, poznámka autorky), což je jeden 

z největších filmových festivalů. Dále v porotě zasedala zástupkyně malého litevského 

festivalu a ředitelka festivalu v Indonésii. Snažíme se o rozmanité zastoupení, aby čeští 

filmaři dostali zpětnou vazbu z různých úhlů pohledu, nejen z toho evropského. 

AF: Kolik lidí se podílí na výběru filmů do České sekce? 

BH: V posledních dvou letech jsme zavedli systém, že jsme tři dramaturgové a k sobě máme 

ještě skupinu přibližně 11 nebo 12 lidí, kteří nám dělají předvýběr a koukají na přihlášené 

nebo vytipované filmy. Každý z nich má na starost jednu sekci, takže i Českou soutěž 

                                                 
352 (Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, poznámka autorky) 
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obstarává jeden člověk, který pak dál posouvá filmy, u kterých vyhodnotí, že stojí ještě za 

jedno vidění. 

BH: Film, který projde přes toto síto, putuje k Ondrovi (Pozn. autorky: Ondřej Moravec je 

programový ředitel festivalu) a když projde přes něj, koukám se na něj i já (Barbora 

Hudečková, dramaturgyně festivalu JS) s Julií (Julie Kárová, dramaturgyně festivalu JS). 

Všechny filmy, které jsou nakonec v programu, musíme vidět všichni tři a nějak se na nich 

dohodnout. 

AF: Mění se osoba, která Vám pomáhá s předvýběrem, nebo se jedná o stálého člena 

dramaturgického týmu? 

BH: Poslední dva roky máme stálého spolupracovníka, dříve bylo takzvaných „nakoukávačů“ 

několik. Filmy se jim nepřidělovaly tematicky, takže každý koukal na nějaký balík filmů. Teď 

poslední dva roky je to vždy stejný člověk. 

AF: Který má tedy na starost předvýběr pro Českou sekci? 

BH: Ano, je to Vít Chovanec z Českého filmového centra, což je pro nás velmi funkční, 

protože České filmové centrum má přehled o filmech, které jsou teprve ve vývoji. Díky 

tomuto benefitu pro nás Vítek může zajistit filmy ještě před jejich dokončením. 

(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru) 

AF: Jaké množství filmů vybíráte do České sekce? Existují nějaká kritéria výběru? 

BH: Máme taková základní kritéria, která se vztahují na všechny filmy, a ta jsou taková, že 

v roce, kdy probíhá festival, by snímky měly být maximálně dva roky staré a premiéru měly 

mít dva roky zpátky. Pro ročník 2019 jsme tedy zvažovali jen filmy z roku 2018 a 2019. 

BH: Dalším kritériem je, že by filmy měly být delší, než 40 minut. To jsme letos porušili, 

protože jsme znovu začali promítat krátké filmy. Tahle linka tedy zmizela, ale filmů 

z minulého roku se to ještě týká. 

BH: Celkem se do kategorií vybírá 10–12 filmů. Někdy se mohlo stát, že jich bylo 13 nebo 9, 

jednotlivé ročníky si přesně nepamatuji. 

BH: Teď, když jsou v soutěži i české snímky, snažíme se o to, aby to byly premiéry, ale tolik 

českých dokumentů zase nevzniká, takže letos to bylo myslím tak půl napůl. Část byly 

premiéry a část filmy, které měly premiéru někdy dřív. 
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AF: Hraje při výběru roli faktor, zda je téma globální nebo lokální? Uvažujete o tom, 

jestli má snímek šanci uspět v zahraniční? Řídíte se kvalitou, metodami nebo spíše 

obsahem? 

BH: Myslím, že je to mix těchto věcí dohromady. Obecně si myslím, že koukáme především 

na to, jaký má snímek obsah a jakou má formu. V některých případech je hodně silný obsah 

a forma pokulhává, pak se ale rozhodneme, že téma a obsah jsou pro nás natolik důležité, že 

film uvedeme. Někdy je naopak trochu silnější forma a slabší obsah, každý případ je jiný, 

tohle jsou ale nějaká dvě základní kritéria, na která koukáme. 

BH: Sledujeme také to, jestli se jedná o režiséra nebo režisérku, se kterým dlouhodobě 

spolupracujeme. Není to ale samozřejmě záruka toho, že se dostane do programu. Pokud se 

nám jeho film nelíbí, nemáme problém takový film nehrát. 

AF: Jak dlouho fungujete na Jednom světě jako dramaturgyně? 

BH: Dva roky. 

AF: Jak byste tedy zhodnotila filmy uvedené v České sekci za poslední dva roky? 

Dotýkají se podle vás spíše globálních nebo lokálních témat a mají potenciál oslovit 

zahraniční diváky? 

BH: Mám dojem, že se v posledních letech režiséři začínají věnovat spíše zahraničním 

tématům.  Myslím, že v posledním ročníku byla lokální témata v menšině, což třeba velmi 

vítáme. Osobně si myslím, že takové filmy mají daleko větší šanci uspět v zahraniční. Dříve 

mi přišlo, že se čeští filmaři věnují někdy až takovým lehce bizarním českým tématům, což 

může být v zahraničí někdy i výhoda, ale občas je to zpracováno tak, že to zahraniční diváci 

nemají vůbec šanci pochopit. 

AF: Když jsem analyzovala snímky z České sekce, dostala jsem se do problému s tím, co 

je možné považovat za globální a lokální snímek. Je vůbec možné na filmy nahlížet tímto 

prizmatem? 

BH: Když loni Českou soutěž vyhrál snímek Nerodič, bylo to pro nás nejen zajímavé, ale 

zároveň to bylo velké překvapení, protože jsme to brali tak, že je to film (teď tedy mluvím za 

sebe), který ukazuje nějaké české reálie, a pro nás z toho výběru zase až tak nevyčníval. 

Zahraniční porotě to ale přišlo vlastně hrozně světové, protože se podobné věci řeší úplně ve 

všech zemích a byli z toho filmu úplně nadšení. 

(Zhruba po 10 minutách rozhovoru se přidala také příchozí dramaturgyně Jůlie Kárová, JK.) 
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(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru.) 

BH: (Barbora Hudečková hovoří ke kolegyni Jůlii Kárové) Říkala jsem, že mám pocit, že se 

za ty dva roky, co se podílím na dramaturgii, české filmy více zabývají zahraničními tématy a 

že se tomu čeští režiséři víc věnují. 

JK: Ano, to určitě, je to tak. 

AF: Když ještě neexistovala Česká soutěž, stávalo se, že se Vámi vybrané filmy dostaly 

do zahraniční produkce, nebo jejich zařazení pomohlo k jejich zviditelnění? (…) 

JK: Zmapované to příliš nemáme, ale vždy jsme se snažili české filmy šířit mezi jiné 

lidskoprávní festivaly, tzn., mezi náš network. Jeden svět je součástí networku mezinárodních 

festivalů a ty se dost inspirují programem Jednoho světa. Vždy bylo naší snahou tam ty české 

filmy, které se jinak málokam dostanou, trochu tlačit. Nějaká čísla tedy byla, ale zmapované 

to bohužel nemáme. Nicméně si myslím, že v tomto ohledu hraje Jeden svět docela 

významnou roli. Ať už se jednalo o soutěž nebo ne, vždy jsme se zaměřili na filmy 

s lidskoprávní tematikou, které nám přišly nejsilnější a pochopitelné pro mezinárodní 

publikum. Takové filmy jsme se snažili tlačit jiným festivalům z networku. 

AF: Odkud čerpáte české filmy vy? 

BH: Poslední dva roky nám hodně pomáhá Víťa Chovanec z Českého filmového centra, který 

má přístup k informacím o tom, jaké filmy vznikají, takže to je jeden zdroj. Další zdroj je 

Institut dokumentárního filmu, což je vlastně náš partner a docela důležitý hráč na českém 

dokumentárním poli, jenž disponuje databází teprve vznikajících filmů. I my sami máme 

databázi zahrnující české i světové filmaře, přes kterou několikrát rozesíláme informaci 

o tom, že sháníme filmy na další ročník. Sami autoři nám pak svoje snímky posílají. Také 

oslovujeme vybrané filmaře, o kterých víme, že něco chystají. 

AF: Takové filmy pak tedy asi můžeme vidět právě v té premiéře… 

BH: Ano. 

AF: Některé filmy mapující humanitární činnost Vaší organizace vznikají přímo od 

společnosti Člověk v tísni? 

BH: Ano, ale myslím, že teď už toho nevzniká tolik, co dřív. Letos je to například snímek 

Neumlčené hlasy Beslanu. 
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JK: To byl film vytvořený ve spolupráci s lidskoprávním oddělením Člověka v tísni. 

Nevytvářeli aktivně, spíš se na něm podíleli, nejsou ani uvedeni jako tvůrci. Vlastně jsme 

dlouho neměli film přímo od Člověka v tísni, více to začínají nahrazovat nějaká videa. 

BH: Anebo jsou to kratší věci do televize. Myslím, že něco takového vzniklo před dvěma 

lety, takový ekologicko laděný film. 

AF: Jak velkou roli při výběru hraje tematické zaměření ročníku a podle čeho se 

rozhodujete, když se vám ve výběru sejde několik filmů s podobným tématem? 

JK: U České sekce je to myslím trošku jiné. 

Tematické zaměření ročníku sice bereme v potaz, ale jelikož pracujeme s poměrně malým 

množstvím filmů a chceme uvést i nějaké premiéry, tak z tohoto hlediska i filmů samotných, 

děláme v České sekci více ústupků než u filmů zahraničních. Důvodem je, že jsme malá země 

a filmů tu nevzniká tolik, v této sekci tedy tematické zaměření ročníku nevnímám až tak 

zásadně. 

JK: Je samozřejmě skvělé, když nějaký film koresponduje s hlavním ročníkovým tématem, 

jelikož se to pak hezky komunikuje navenek a film je výrazněji používaný, když o festivalu 

nebo dané kategorii mluvíme. Vnímám to ale tak, že to u České soutěže hraje menší roli než 

v jiných sekcích, kde se snažíme, aby nám v každé kategorii navazovalo několik filmů na 

ročníkové téma. 

JK: Myslím, že hlavní moment, kdy používáme tematické zaměření, je v komunikaci 

navenek. Při výběru samotném, kde je přes sto filmů, to ale není možné zcela dodržet. Ne 

každý film se týká zaštiťujícího tématu. Každý rok pak samozřejmě děláme ještě tematické 

kategorie, kam jednotlivé filmy zařazujeme. 

AF: Nyní bych přešla ke druhé části rozhovoru o konkrétních filmech a důvodech, proč 

byly vybrány. U jednotlivých filmů by mě zajímalo, podle jakých kritérií jste film 

vybraly do České sekce, jakou to mělo odezvu, a pokud dobrou, proč si myslíte, že 

diváky oslovil? 

JK: To bude vědět Ondřej (Ondřej Moravec, programový ředitel), který se tomu hodně 

věnoval. Já za sebe musím říct, že to budou třeba takové odhady nebo pocity, na výběru se 

podílím teprve v posledních letech. 

(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru) 
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(V druhé části rozhovoru dostali respondenti tabulku (viz příloha) s vybranými filmy 

z kategorie „Rodina, děti a sociální témata“, která je předmětem našeho výzkumu.) 

FILM NERODIČ 

BH: Loni jsme dělali výzkum dopadu filmů na naše diváky a Nerodič byl jedním z filmů, 

který se zkoumal. Dělaly se k němu asi 45minutové kvalitativní rozhovory s vybranými 

diváky o tom, jaké faktory na ně měly vliv. Respondentů sice nebylo tolik, ale i tak si myslím, 

že z toho vyšla zajímavá zjištění. 

BH: Ve výzkumu byl snímek Nerodič a Hranice práce. Hranice práce se pak hodně hrály 

i na zahraničních festivalech. 

AF: Tento snímek byste tedy zařadila jako globální téma? 

BH: Dopředu bych to neřekla, ale když jsem pak viděla, kde všude se to hrálo… 

AF: Proč jste vybrali snímek Nerodič a jakou to mělo odezvu? 

JK: Zrovna Nerodič byl hodně populární, oslovil diváky asi nejvíc. 

AF: Zajímal by mě i vás pohled jako dramaturgů. Co pro vás bylo při výběru zásadní? 

BH: Pro mě to byl film, u kterého jsem měla pocit, že se s ním diváci mohou ztotožnit. Je to 

film z českého prostředí, ve kterém jsou různé příběhy a škála variant rodičovství, takže si 

tam každý může něco najít. Také si myslím, že lidé mají rádi příběhy ze soukromí druhých 

a tohle bylo takové lehce bulvární. 

BH: A pokud si dobře vybavuji naše debaty ohledně zařazení tohoto filmu do programu, tak 

jsme hodně řešili, že měl premiéru už na podzim, ještě před Jedním světem, a že už běžel 

i v menších kinech v Praze. Myslím, že z toho důvodu jsme ho nezařadili hned. Nakonec jsme 

se ale rozhodli, že ho i přesto uvedeme. 

BH: Byl hodně populární, běžel i v regionech a dalších městech, kde pořádáme Jeden svět, 

tam se to také povedlo. Pak jsme ho zařadili i do Promítej i ty (Projekt Jednoho světa 

umožňující zájemcům o filmy s lidskoprávní tematikou stahovat z databáze Promítej i ty 

vybrané filmy a pořádat soukromá či veřejná promítání, pozn. autorky). 

JK: Vyhrál i Českou soutěž, což nás hodně překvapilo. Nečekali jsme, že s týmem 

zahraničních porotců zarezonuje zrovna tento film. Po formální stránce nám sice přišel 

udělaný dobře, ale ne nějak výjimečně, tak nás to docela překvapilo. 
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BH: Také to bylo tím, že v tom roce byla docela velká konkurence formálně dobrých filmů. 

Vím, že jsme si všichni mysleli, že to vyhraje film Nic jako dřív od Lukáše a Kláry 

Pasovských, který pak dostal zvláštní uznání. 

JK: Pro mě ve filmu Nerodič hrála zásadní roli asi pestrost postav. Je to taková hezká, 

univerzální sonda do rodinné problematiky, použitelná nejen pro české prostřední. Zároveň je 

to dost obecné, takže se k tomu každý může vztáhnout a najít si tam své vlastní téma, třeba to, 

že nechce mít dítě nebo že žije v homosexuálním páru, který po dítěti touží. Zasáhlo to hodně 

lidí, kteří si tam našli svůj příběh. 

AF: Takže bylo zásadní téma? 

BH: Určitě. 

JK: Také si myslím, že docela unikátní byl i samotný přístup k protagonistům. I když ta 

témata byla často hodně citlivá, nepůsobilo to tak, že by se tam Jana Počtová nějakým 

způsobem vtírala nebo bořila nějaké hranice. Oceňovala jsem její citlivost a blízký přístup 

k postavám. Nebylo tam cítit žádné silné napětí, že by lidem lezla příliš do soukromí. Z tohoto 

hlediska to bylo dobře zvládnuté. 

BH: Bylo vidět, že s protagonisty strávila nějaký čas, že si tak přirozeně povídají, a že před ní 

nemají ostych. Bylo znát, že to po této stránce zkrátka funguje dobře. 

JK: Myslím, že tohle je pro nás dost důležité téma. Ty naše filmy jsou často na hodně drsná 

nebo citlivá témata a je hrozně tenká hranice, kdy už máme pocit, že je ten režisérský přístup 

moc vtíravý a překračuje nějakou mez, která je pro nás už za hranou. Každý to také cítíme 

jinak. Když někomu přijde, že už je něco fakt přes čáru, jiné dramaturgyně na to mají jiný 

pohled. Je to hodně osobní, ale u filmu Nerodič jsme se myslím shodli, že její přístup byl 

dobrý.  

AF: Jak byste hodnotily film z hlediska filmové řeči? Hrálo při výběru roli 

i zvýznamněné autorství a to, že se Jana Počtová objevuje před kamerou? 

BH: Trochu jsme to řešili, někdo z nás měl problém, že se hodně prosazuje, ale v porovnání 

s jinými českými filmy, to bylo v únosné míře, takže to nakonec prošlo. 

JK: Popravdě už si nevzpomenu, asi to pro mě nebyl nějaký filmařský skvost, spíše jsem tam 

ocenila právě přístup k protagonistům a schopnost poskládat docela mistrně ty příběhy k sobě, 

to pro mě bylo asi takové nejvýznamnější. 
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AF: Teď trochu odskočím. To zvýznamněné autorství, to, že ve filmu režisér často 

vystupuje, je to prvek, který je pro českou tvorbu typický? 

BH: Já to tak pocitově vnímám, ale nedokážu říct, že se to týká většiny filmů. Myslím ale, že 

ty nejvýraznější filmy, třeba od Remundy nebo Klusáka, jsou tím docela proslavené. Určitě je 

tady ale plno dokumentaristů, kteří tento přístup nemají. Spíš se to týká filmů, které jsou 

výrazné a běží v kinech, tam to u těch českých filmů cítím. 

JK: Nevím, jestli se to tak dá zobecnit… 

BH: Jak říkám, nemám to ničím podložené, ale vím, že se to tak o českém dokumentu říká. 

 

DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU ZAMĚŘENÁ NA ANALÝZU JEDNOTLIVÝCH 

FILMŮ A FAKTORŮ, KTERÉ HRÁLY ROLI PŘI JEJICH VÝBĚRU. 

AF: V této části rozhovoru pro Vás mám připravený seznam filmů uvedených na 

festivalu během uplynulých 10 let. Zajímalo by mne, podle jakých kritérií byly filmy 

vybírány, a jakou to mělo odezvu? 

(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru) 

ASEXUALOVE 

JK: Nad Asexualama jsme hodně debatovali, to téma se nám zdálo velmi zajímavé a v té 

době bylo nejen v českém dokumentu poměrně nové. V předvýběru jsme neměli žádný jiný 

film na téma asexuality a přišlo nám dobré se o tom bavit a otevřít ho. Měli jsme ale neshody 

ohledně formální stránky, která se nám jevila dost slabá. Hodně jsme o tom debatovali, 

poměrně dlouho byl tento film pod čarou, ale pak jsme se rozhodli, že ho kvůli tomu tématu 

do programu dáme. Bylo to ale takové hraniční. 

BH: Co si pamatuju, tak ten film fungoval zase hrozně dobře u diváků, to téma lidi táhlo 

a hodně na hodně chodili. Pak jsme to také dávali do Promítej i ty a tam je to také myslím 

dost úspěšné. 

AF: Takže tím rozhodujícím faktorem výběru bylo téma? 

BH: U tohoto filmu určitě. 

JK: Myslím, že snímek nakonec dost zarezonoval u diváků. Byly k tomu zajímavé debaty a je 

to takové hodně univerzální téma, může se k tomu vyjádřit každý, takže to docela táhlo. 

Nevím, jestli návštěvnost byla top, ale myslím si, že o tom filmu bylo dost slyšet. 
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AF: Pokud byste měly říct, jestli se jedná o globální nebo lokální téma, kam byste ho 

zařadily?  

JK: Téma je určitě globální, to zpracování bylo slabší. Není to film, který by měl šanci se 

nějak víc dostat do světa, spíš do televize. To téma ale rozhodně globální je. 

AF: Takže téma globální a zpracování… 

JK: Lokální, ale myslím, že to byl první film té autorky, takový studentský, a myslím, že 

i takovým je potřeba dávat šanci na festivalu, i to je náš účel. 

BH: Ona vlastně točí různé kratší věci do televize a tohle byl její první delší film. Vím, že 

tam byly nějaké peripetie, s tím, že se pořád měnili kameramani, a to natáčení trvalo strašně 

dlouho. 

O ČO IDE IDĚ 

BH: Film O čo ide Idě byl tuším také dlouho pod čarou, respektive byl to dlouhý proces, než 

jsme ho zařadili do programu. Myslím, že se tam hodně řešil obsah vs. forma, ale je to ještě 

v roce, kdy jsem přímo dramaturgii ještě nedělala. 

JK: Obecně se snažíme téma Romů do programu zařazovat, v českém kontextu je to pro nás 

důležité téma, ale byli bychom rádi, kdyby ten film nebyl pouze o tom, že Romové umí dobře 

zpívat. Letos se nám to stalo zase. Měli jsme film o slovenských Romech a opět to bylo 

o hudební kapele, což je fajn, ale už je to trochu stereotyp. Rádi bychom nabídli jinou 

perspektivu, aby to nebylo pořád dokola. 

Filmy o velmi šikovných romských muzikantech, v tomto případě o dětech, které krásně 

zpívaj a Idě Kellarové, která je zajímavá osobnost, jsou skvělé, ale my jsme měli pocit, že 

bychom už raději na toto téma nabídli jinou perspektivu. Žádný takový film, který by nám 

přišel vhodný, ale nebyl. Nakonec jsme myslím brali v potaz i regionální festivaly Jednoho 

světa, u kterých jsme věděli, že je tohle téma bude zajímat. 

Zpracování bylo takové normální, nevadilo nám, řešili jsme spíš zobrazení Idy. Někteří z nás 

měli problém s tím, že se jakoby heroizuje. To je také často citlivým tématem, že se člověk 

zcela neztotožní s protagonistou. Někoho třeba irituje, když je film příliš oslavný, nebo tak. 

Myslím, že tady jsme řešili tohle téma, ale nakonec jsme řekli jo. 

BH: Ještě by mělo zaznít, že jak jsme součástí Člověka v tísni, tak ve chvíli, kdy vidíme filmy 

na určitá témata, se kterými pracují jiné sekce Člověka v tísni, tak to s nimi konzultujeme. 

Chceme vědět, jestli je to v souladu s jejich prací. Často mívají také nějaké informace z místa, 
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kde se film odehrává, které nám mohou pomoct nahlížet na to téma či lidi, kteří tam vystupují, 

nějak jinak. 

Tento film jsme určitě řešili s Programy sociální integrace, což je sekce ČvT (Člověk v tísni), 

kt. má svoje oddělení v různých českých městech, ve kterých pracují s lidmi z vyloučených 

lokalit, nejen s Romy, ale i jinými menšinami. A my jsme chtěli vědět, jestli souhlasí s tím, 

abychom ten film dávali. Jak už jsem zmiňovala, festival pak běží i v regionech, kde to pořádá 

přímo jedna z poboček ČvT a oni jsou za takové filmy vděční, protože přes ně mohou 

komunikovat svoji práci. Na ten film můžou přijít i jejich klienti a dohromady to funguje 

dobře. 

AF: Řešíte tedy i aktuálnost tématu a způsob, jakým ho zpropagovat. 

JK: Ano, určitě. Tento efekt se snažíme vybalancovat, zároveň i to, aby byl film do určité 

míry kvalitní. Z hlediska kvality ale občas ustupujeme. Obecně si myslím, že jsme tematický 

festival, když to řeknu tahle. Nejsme festival, který by šel primárně po skvělých filmařských 

počinech, i když také, ale to téma, je pro nás asi o něco zásadnější. Pak se snažíme 

vybalancovat, aby ty filmy byly dobrý, ale jako pro lidskoprávní festival pro nás hrají o něco 

větší roli pořád ta témata. 

AF: Jak byste hodnotily tento film z hlediska globálnosti? 

BH: Asi je to spíš lokální nebo středo-východoevropský… 

JK: Romské nebo jiné menšiny, které to mají těžké, jsou všude po světě, takže já tam určitou 

globálnost tématu vnímám. Samozřejmě hraje roli i to, že tam vystupuje Ida Kellarová, která 

je známá v našem prostředí, nevím tedy, jestli je to evropské, když ji jinde tolik neznají, ale já 

určitou globálnost vnímám i tady. Myslím, že zrovna v případě tohoto filmu bylo to 

zpracování takové jednoduché a velmi uchopitelné pro zahraničí. 

DUŠI NEPRODÁM 

JK: Duši neprodám, to byl zrovna takový dost televizní film, respektive jeho formát byl 

televizní, takže jsme z té formy nebyli úplně nadšení. Za mě tam bylo určitě důležité to téma, 

podobně jako u těch Asexuálů (Julie Kárová hovoří o filmu Asexualove). Něco, co jsme 

v českém dokumentu ještě neviděli. Náhradní mateřství bylo tou dobou myslím i dost aktuální 

téma, které se diskutovalo, takže jsme měli pocit, že na to budou dobré debaty. 

Režisérku Evu Tomanovou dlouhodobě sledujeme, což hraje také určitou roli. Ne že bychom 

z toho důvodu pak automaticky dávali filmy autorů, které sledujeme, ale rozhodně v té 
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spolupráci máme rádi nějakou kontinuitu. Když se jedná o lidi, které známe déle nebo jejich 

tvorbu dlouhodobě sledujeme. V případě tohoto filmu bylo tedy rozhodně dominantní to 

téma. Opět mi přijde jako globální, i když tam to české prostředí bylo dost výrazné. Přišlo mi 

to spíše jako takový menší film pro Českou televizi, který se do zahraničí moc nedostane. 

DĚTI ONLINE 

JK: Děti online byl snímek, u kterého jsme věděli, že ho budeme dávat. V ten moment to pro 

nás bylo hodně dobré téma. 

BH: Ten šel i do škol? 

JK: Ano, šel. Pro středoškolské projekce to bylo výborné téma i formát. Ideálně krátký, aby 

udrželi pozornost a velmi jednoduchá struktura. Myslím, že to je příklad filmu, který 

procestoval s Jedním světem regiony i školy, vidělo ho fakt hodně lidí a měl i docela výrazný 

dopad, byť filmově to zase není žádný masterpiece. Je to film s velmi jednoduchou a křehkou 

strukturou, ale pro nás zrovna v ten moment hodně zafungoval a měl dobrý ohlas. 

AF: Proč nebyl zařazen do kategorie pro děti, ale soutěžil v České sekci? 

JK: Je to tak, že máme kategorie vyloženě pro děti, to se jmenuje Jeden svět dětem a jedná se 

o poměrně malé děti. Tyhle filmy se promítají buď základním školám, nebo jsou to projekce 

pro školy, případně veřejné projekce pro rodiče s dětmi, kde je vždy daný nějaký věkový 

rozsah. A pak jsou projekce pro střední školy, což dělá kompletně Jeden svět na školách. Ty 

jsou neveřejné a nejsou ani v programu. Je to vždy výběr 4-6 filmů z programu JS, takže film 

Děti online byl v České soutěži, a zároveň se promítal školám. 

BH: Akorát že ta kategorie Jeden svět na školách, není veřejná. 

JK: Vlastně to ani není kategorie. 

BH: A ten JS dětem je pro malé děti, takže jsou to krátké filmy. 

BH: Myslím, že Děti online se ani na žádném jiném festivalu nehrály. Nebo nevím, jestli na 

žádném, ale rozhodně to nějak výrazně necestovalo do zahraniční. 

JK: Podle mě je to skvělý případ globálního tématu, které je ale v tom filmu zpracované 

velmi pro české publikum. 

BH: To souhlasím. 
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NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM 

BH: Normální autistický film naopak hodně rezonoval na zahraničních festivalech. O ten byl 

fakt velký zájem. 

AF: A ten byl u vás v premiéře? 

BH: Ten měl premiéru asi v Jihlavě. 

JK: To je film, který skvělým způsobem spojil téma i formu. Dlouhodobě se věnujeme 

tématu postižení a začleňování lidí s postižením do běžného života. Vždy bylo naší snahou 

mít v programu i nějaký film o autismu a v případě Normálního autistického filmu bylo 

skvělé, že to byl jednak český film, a ještě velmi hezky filmově zpracovaný, takže tam se to 

potkalo dobře. A jelikož je to velmi přístupný film, měl velký úspěch i v regionech. Zároveň 

má silnou filmovou řeč, takže se pak dostal i do zahraniční. 

BH: Je tam velmi znát ten autorský přístup, zároveň skvělá práce s hlavními protagonisty. Pro 

mě je to film, který dobře fungoval po všech stránkách. A zde si opět myslím, že je to téma 

globální. 

JK: Když to srovnám s filmem Děti online, tak u Normálního autistického filmu byl ten 

jazyk, navzdory tomu, že všichni protagonisté byli Češi, daleko více univerzální. 

V PAPRSCÍCH SLUNCE 

JK: V paprscích slunce je samozřejmě skvělý film, ale je otázka, jestli měl být v České 

soutěži. 

BH: No, to se hodně řešilo… 

JK: Hodně se to řešilo, protože je tam česká koprodukce a my, když jsme s Českou soutěží 

začínali, bylo pravidlem, že všechny filmy z české produkce a koprodukce jdou do České 

soutěže. Zároveň nám pak přišlo zvláštní mít vedle sebe v jedné kategorii slavného režiséra 

Vitalije Manského, který už má za sebou hromadu filmů a vedle něj nějaké studentské debuty, 

to se řešilo poměrně dlouho. Nakonec jsme to tam dali, protože jsme měli takhle nastavená ta 

pravidla. Byl to takový ústupek, ale myslím si, že to tu soutěž trošku rozhodilo, že to je film, 

kt. mohl být třeba v sekci Panorama, kam spadá výběr úspěšných filmů z jiných 

mezinárodních festivalů, případně v Mezinárodní soutěži. Pro ni máme ale zase jiná kritéria, 

do kterých se nemusel vejít. Do České soutěže jsme ho ale zařadili kvůli české koprodukci. 

Kdyby se ale Vitalij Manský stal vítězem České soutěže, bylo by to takové zvláštní. Ještě tedy 

pracujeme na tom, abychom si nějak ujasnili pravidla, jak chceme s Českou soutěží do 
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budoucna pracovat. Letos jsme měli zpětnou vazbu od mezinárodních porotců a v tomhle 

ohledu jim to přišlo takové nevyrovnané. Jsou to podle nich sice zajímavé studentské filmy, 

ale je prý vidět, že jsou hodně na začátku. 

AF: Liší se tedy Česká soutěž také tím, že v ní dostávají prostor i méně kvalitní filmy, 

jelikož v Čechách tolik nových snímků nevzniká? 

JK: Hm. Například v Mezinárodní soutěži jdeme vyloženě po formálně zajímavých 

autorských filmech, pak máme soutěž Máte právo vědět, kde jsou zase důležitá ta témata 

a jedná se o nějaké… 

(Rozhovor přerušen kvůli nadměrnému hluku) 

JK: No, takže v té České soutěži je to často takové nevyrovnané. Zároveň se nabízí možnost 

rozmístit část českých filmů do tematických kategorií a do České soutěže dát jen určitý výběr. 

Na druhou stranu nechceme mít v soutěži 6 filmů, ale chceme jich tam mít kolem dvanácti 

a nevím, jestli jsme schopni Českou soutěž každý rok naplnit dvanácti silnými autorskými 

dokumenty z české produkce nebo koprodukce, které nějaký způsobem, alespoň tematicky, 

spadají do našeho záběru. 

EPIDEMIE SVOBODY 

BH: Epidemie svobody je film, který jsme zařadili hlavně kvůli tématu. Jednalo se o téma, 

které bylo v Čechách hodně aktuální a lidé ho řešili. A pro mě bylo zajímavé i to zpracování, 

zejména autorský přístup, který byl hodně viditelný. Bylo znát, že režisérka točí vlastně 

o sobě, v tom to pro mě bylo docela originální. A když přemýšlím, jestli se jedná více 

o globální nebo lokální téma, tak pro mě je to téma asi spíše lokální. Situace okolo očkování 

je totiž v Čechách dost specifická, zároveň to ale může být zajímavé i v jiných zemích. 

JK: Já bych řekla spíše globální. Přijde mi to jako celosvětové téma nebo alespoň téma 

západního světa.  Myslím, že i když je to v každé zemi trochu jinak, tak ta debata je intenzivní 

nejen u nás. Samotné zpracování filmu je spíše lokání. Když jsme mluvily o Normálním 

autistickém filmu, tak tam lze říct, že se jedná o snímek, jehož filmová řeč, je nad rámec 

lokálního charakteru, to tento film nepřináší. 

Je hodně osobní, zevnitř té rodiny režisérů…Za mě je to téma hodně univerzální, ale každý to 

cítíme jinak. Nicméně u tohoto filmu jsme byli rádi, že to téma můžeme otevřít, i když ty 

debaty byly hodně náročné. Bylo to ale podnětné a myslím, že i docela navštěvované. 
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BH: Ještě si vybavuju, že se mi moc líbilo, že režisérka sama na sobě ukazuje, že neví, jaká je 

vlastně ta správná cesta. Pro mě je tohle skvělý film na Jeden svět, kde chceme otevřít debatu 

na určité téma a dát prostor různým názorům a v Epidemii svobody režisérka přesně tento 

postup používá. Ukazuje různé cesty, a i když se jednou z nich sama vydává, neustále to nějak 

zpochybňuje a zjišťuje další informace. V tom byl ten film pro náš festival dobrý. 

VÝCHOVA K VÁLCE 

JK: Výchova k válce byl podle mě skvělý film i z hlediska filmového zpracování a opět to 

fungovalo celkem univerzálně. Zároveň si myslím, že v tou dobou téma branných skupin, 

ozbrojování a návratu k myšlence povinné vojny hodně rezonovalo napříč střední Evropou 

a do jisté míry to platí pořád. Takže si myslím, že v tomto případě se to téma trefilo časově 

a zároveň to bylo filmařsky docela dost silné, dokonce v kontextu střední Evropy, takže to 

mohlo fungovat i v zahraničí, i když nevím, jestli ten film cestoval mimo Českou republiku, 

to si bohužel z hlavy nepamatuju. Podle mě je to takový příklad naprogramování filmu, kdy to 

pro nás dávalo smysl ze všech stran. 

AF: Tady jste neváhali? 

JK: Je možné, že měl někdo odlišný názor z hlediska té formy, že se to někomu třeba zas tak 

nelíbilo, ale shodli jsme se na tom, že se to fakt trefilo načasováním tématu i celkovému 

tématu festivalu, tedy že to vypovídá o něčem, k čemu se chceme v danou dobu nějakým 

způsobem vyjádřit. Současně nám to přišlo relativně silné po formální stránce. 

BH: Určitě jsme ale řešili, že se jedná o film, který byl uveden v Českém žurnálu, což 

znamená, že ten film je pak dostupný online. V této souvislosti vždy musíme uvažovat nad 

tím, zda nám to ubere diváky. 

AF: Takže to také hraje roli ve výběru? 

BH: Určitě. 

(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru) 

JK: Letos bude nějaká část zveřejněna až po festivalu. Nevím, jestli to bylo na základě nějaké 

dohody nebo to tak vyšlo, ale dřív jsme s tím hodně bojovali, protože se to třeba zveřejňovalo 

těsně před festivalem a například v regionech na to malinko nadávali, že máme v programu 

film, který dávali předchozí den online, takže to trošku bere diváky. 
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BH: Dříve to bylo myslím tak, že velká část filmů měla premiéru v Jihlavě. Tyto filmy pak 

nebyly nějakou dobu nikde dostupné a v listopadu byly online České televizi, takže tam byl 

ještě faktor té Jihlavy. 

(Vynecháno asi 30 sekund rozhovoru) 

AF: Když byste měla popsat nějaké vývojové trendy, které jste za dobu vašeho působení 

zaznamenala v České sekci, jaké by to byly? 

JK: Z jakého hlediska? Jak s filmy pracujeme jako dramaturgové nebo z hlediska filmů? 

AF: Z obou. 

JK: Založili jsme tu Českou soutěž, to se stalo za našeho působení tam… 

AF: Jak se profiluje Česká sekce? A jak s Českou sekcí pracujete? 

JK: Jak už jsem zmínila, za našeho působení se z České sekce stala sekce soutěžní, což je pro 

nás docela zásadní. Více usilujeme o premiéry, což jsme usilovali i dříve, ale asi to nebylo 

zcela pojmenované. Nyní se snažíme sledovat filmy, které jsou těsně před dokončením, více 

komunikovat s filmaři a sondovat, jestli by měli zájem premiérovat právě u nás. Zároveň se 

snažíme skrze tu ideu soutěže tlačit české filmy na světové festivaly. Myslím, že když 

jezdíme na zahraniční festivaly, snažíme se na nich české filmy vždy propagovat. 

AF: Tudíž se s přechodem na Českou soutěž změnila i výběrová kritéria? 

JK: Částečně ano. Myslím si, že z tohoto pohledu určitě. Vždy jsme se snažili dávat co 

nejnovější filmy a neopakovat ty, které už byly například v Jihlavě. Pokaždé v programu sice 

nějaké máme, abychom neochudili diváky o filmy, které nám přijdou dobré a tematicky silné, 

ale snažíme se mít v programu spíš ty novější. Dříve bylo těch novějších podle mě míň. 

BH: Určitě, ale myslím, že ten vyšší počet premiér, je hodně daný také tím přesunem Českého 

žurnálu. Každý rok je počet premiér o něco vyšší. 

JK: Co se týče té druhé otázky a vývoje sekce z hlediska samotných filmů, tak je myslím 

docela patrná snaha filmařů více natáčet zahraniční témata. Například letos, to bylo opravdu 

hodně znát, minimum filmů bylo z českého prostředí. Narazili jsme na to, když jsme dělali 

audio komentáře k filmům pro nevidomé diváky. Vždy se jedná o české filmy, protože jinak 

bychom je museli dabovat a na to ještě nemáme finance. Když jsme nicméně vybírali 

z českých filmů, zjistili jsme, že jen minimum filmů, je pouze v češtině, ale že hodně z nich 

zahrnuje i jiné jazyky. I to už je taková ukázka toho, že filmaři koukají více ven. 
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Obecně si ale myslím, že trendem jsou sociální témata, ty v České sekci převažují, dokonce 

možná i nad těmi lidskoprávními. Také jsou to lidská práva, ale jedná se spíše o taková hodně 

silná témata jako je bydlení, rodina. Možná to tak bylo vždycky, ale v posledních letech jsem 

to vnímala hodně silně. Zároveň vidím pokrok i z hlediska filmové řeči. Vzniká stále více 

filmů, které mají šanci uspět v zahraničí. Hodně se to řeší, mladí filmaři mají ambice dostat se 

na zahraniční festivaly a své filmy tomu přizpůsobují. To se podle mě děje častěji, než tomu 

bylo v minulosti, a filmy jsou kvalitnější. Loni byla silná vlna, letos je to zase trochu slabší, je 

to takové nahoru dolů, samozřejmě, ale celkově jsem zaznamenala nějaký růst a schopnost 

otevřít se světu. Dříve mi český dokument přišel hodně uzavřený sám do sebe. 

BH: Letos je to zajímavé i v tom, že nás několik českých filmařů odmítlo s tím, že už mají 

světovou premiéru domluvenou jinde, což také svědčí o tom, že se český dokument někam 

posouvá, že je o filmy zájem i na větších zahraničních festivalech, kde mají zajištěnou větší 

vizibilitu, než kdyby měli premiéru u nás. To je podle mě také něco, co tady dříve nebylo. 

JK: A je to fajn, ale pak záleží na tom načasování… Když míří na IDFu (Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů v Amsterdamu, pozn. autorky), která je na podzim, tak to je pro nás 

fajn, ale pak je několik důležitých zahraničních filmových festivalů po nás – v březnu, dubnu, 

což nám pak bohužel nenahrává. 



165 

Příloha č. 3: Osobní rozhovor s Ondřejem Moravcem, programovým ředitelem festivalu 

Jeden svět. 18. 4. 2020. 

Osobní rozhovor proběhl v Praze v Kavárně Langhans (Centru Člověka v tísni) dne 18. dubna 

2019 v 11 hodin. Rozhovor trval 67 minut. Autorka (AF) přepsala významné části rozhovoru. 

Audio nahrávka rozhovoru je v archivu autorky. 

AF: Jak máte nastavená pravidla v rámci všech soutěžních kategorií, a jaká jsou 

kritéria výběru? 

OM: Nyní máme ročně nějakých 1200 přihlášek, dříve jich bylo kolem 2000, protože jsme 

ještě měli přihlášky zadarmo. Předminulý rok jsme je zpoplatnili, aby se nám nějakým 

způsoben zúžil výběr a nehlásily se filmy, o kterých dopředu víme, že pro nás nejsou vhodné. 

Chtěli jsme, aby si lidé více rozmýšleli, jestli má smysl k nám film přihlásit. 

Inspirovali jsme se nizozemským festivalem Movies that matter Film Festival, jenž byl 

jedním z prvních lidskoprávních festivalů, který poplatek za přihlášení zavedl. Zvažovali jsme 

to už předtím, ale cítili jsme nejistotu v tom, že jsme lidskoprávní festival a neměli bychom 

vybírat poplatky za zprocesování. Nakonec jsme ale došli k závěru, že nás to personálně 

zatěžuje. Vzhledem k tomu, že chceme každý film důkladně prozkoumat přes několik 

koleček, které pak běží v tom výběru, jsme si řekli, že k tomu přistoupíme. 

Udělali jsme seznam zemí, které jsme z toho vyloučili, třeba filmy z Kyrgystánu poplatek 

neplatí, protože víme, že je tam velmi slabá produkce a nechceme ty filmaře nějakým 

způsobem omezovat. Řekli jsme si, že poplatek pro české filmy dávat nebudeme, protože 

víme, že najít finance na české filmy je těžké a že od nich nebudeme zbytečně vyžadovat 

nějaké peníze. 

To byl tedy krok, ke kterému jsme se rozhodli z hlediska množství, když jsme přemýšleli, jak 

výběr limitovat nebo jak ho omezit. Dříve byl dramaturgický výběr výrazně fluidnější, 

protože jsme měli systém tzv. nakoukávačů. Každý dramaturg měl k sobě 4–5 takových lidí, 

kterým jsme přidělili zhruba 10 filmů k analýze. Po týdnu jsme se s nimi setkali, oni 

zhodnotili, co viděli a posunuli dramaturgům nějaké filmy do dalšího kola výběru. 

Nakoukávači vždy dostávali úplně různé typy filmů, kromě českých, ty byly vždy zvlášť. Na 

české filmy jsme měli vždy speciální jednotku, která se o ně starala. 

AF: Jaký byl důvod této separace? 

OM: Důvodem byla potřeba detailnější komunikace s českými filmaři. 
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AF: Dramaturgie České sekce je v něčem specifická? 

OM: Je, a co si pamatuju, tedy minimálně od toho roku 2015, kdy jsem nastoupil, nevím jak 

v úplných začátcích, byla ta struktura z hlediska výběru českých filmů trošku specifická.  

Hlavní dramaturgický tým, který tvořila programová ředitelka a dva dramaturgové či 

dramaturgyně, se primárně staral o předvýběr a výběr snímků zahraničních. Ty české, což je 

ta zvláštnost, měla na starost ředitelka Jednoho světa v regionech a asistent Jednoho světa 

v regionech, kteří zajišťovali jejich předvýběr. Když se tedy přihlásilo cca 100 českých filmů, 

tato dvojice dělala užší výběr. Dá se říct, že to byli také takoví nakoukávači, kteří neměli 

finální rozhodnutí, ale jejich hlas byl pak ve finálním rozhodování výrazně silnější, jelikož 

byli součástí týmu Jednoho světa. Nakoukávači byli totiž dlouho dobu externisté, kteří nám ve 

výběru dělali hrubé síto. U českých filmů jsme potřebovali předvýběr svěřit někomu, kdo je 

dlouhodobě součástí týmu, aby mohl navazovat vztahy s producenty, režiséry a aby se o ně 

trošku víc postaral. Takhle to fungovalo docela dlouho. 

AF: Předvýběr českých filmů tedy měla dlouho na starost regionální ředitelka? 

OM: Ano, Lenka Lovicarová a spolu s ní asistent JS v regionech, Ondřej Kamenický. Oni 

Vám ten systém můžou popsat trošku víc, ale v podstatě to probíhalo tak, že udělali předvýběr 

zhruba 15 až 20 filmů pro další kolo výběru, které měli na starost hlavní dramaturgové. Na 

závěr probíhala společná porada těchto dvou týmů, tedy zhruba šesti lidí, kde jsme se museli 

domluvit, co bude součástí České soutěže, takže v porovnání s ostatními sekcemi, se na tom 

výběru podílelo více lidí. Nelze říct, že na to byla směřovaná větší pozornost, ale vymezená, 

určitě. U zahraničních filmů také řešíme řadu věcí, ale jsou zase úplně jiné a je jich víc.  

No a abych se teď vrátil k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, tedy k těm poplatkům. Ve 

chvíli, kdy jsme zavedli poplatky, se počet přihlašovaných filmů snížil. Spolu s tím jsme se 

rozhodli, že musíme ty lidi, co nám dělají předvýběr zahraničních filmů, do toho procesu 

finálního výběru více integrovat, dát jim věší pravomoc, peníze a trošku je specializovat. 

Označili jsme je jako Programovou radu a každý dostal na starost určitou kategorii, kterou 

společně s jedním z hlavních dramaturgů formují. Já jakožto programový ředitel vidím vše na 

závěr a společně se s nimi rozhoduji o finálním zařazení filmů do programu. 

Do té doby dostávali nakoukávači různý mix zahraničních filmů, jelikož jsme nechtěli předem 

formovat žádné kategorie. Byly tam nějaké hrubé obrysy, ale vůbec jsme to netřídili. Až 

s mým nástupem na post programového ředitele, což bylo 2 roky zpátky, jsme rozhodli, že to 

začneme dělat jinak, protože jsme se dostávali jsme se do situací, kdy nám ti lidé 
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(,,nakoukávači“, pozn. autorky) říkali, že viděli zajímavý film na téma Iráku, ale jelikož neví, 

jestli na to téma nemáme třeba něco lepšího, tak ať se na to raději ještě koukneme. Z toho 

důvodu nám tento systém přišel nakonec zbytečný. Kdyby se k tomu člověku dostaly všechny 

filmy na dané téma, mohl by se výrazně jednodušeji rozhodovat sám, takže jsme dva roky 

zpátky zavedli tuhle kumulaci témat pod jednotlivé lidi a označili je jako Programovou radu. 

Takže to proběhlo takhle a byl to docela zásadní krok a byl důležitý i s ohledem na české 

filmy. Do té doby se o ně totiž staral koordinátor regionů a jeho asistent. V okamžiku, kdy se 

z asistenta regionálního koordinátora stal ředitel (Ondřej Kamenický) a tu funkci měl přebírat 

někdo jiný, jsme došli k závěru, že to musíme celé trošku přeorganizovat. Uvědomili jsme si, 

že nechceme regionálnímu týmu přidělávat práci a chceme, aby se soustředil výhradně na 

regiony, proto jsme rozhodli, že předvýběr českých filmů spadne pod programové oddělení. 

Ono to bylo hodně blízké i předtím, ale došlo k takovému formálnímu přeformátování a ten 

člověk, co nám v současné době dělá předvýběr, je rovněž členem té Programové rady, je 

vlastně stejně externí jako ti ostatní lidé. Velkou výhodou je, že se jedná o zaměstnance 

Českého filmového centra, který se o dokumenty v českém kontextu stará. Mapuje, jaké filmy 

vznikají, aby je mohl promovat zahraničním dramaturgům, na zahraničních festivalech, takže 

od něj máme docela dobrý příval nových filmů a ta spolupráce je dobrá. 

AF: Jak získáváte filmy do České soutěže? Kolegyně zmiňovaly, že se snažíte, aby u vás 

byly filmy v premiéře… 

OM: Pokud chceme mít film v premiéře u nás, tak ta komunikace s filmaři je taková, že jim 

napíšeme, že o jejich film stojíme a vysvětlíme, proč si myslíme, že by u nás byl výrazný 

a bylo by dobré zahájit tady. Pokud nám řeknou, že si věří na nějaký větší zahraniční festival, 

tak s nimi do žádného většího vyjednávání nejdeme. Nepřemlouváme apod., protože věříme, 

že obecně českému dokumentu prospěje, když se tuzemské filmy budou premiérovat 

v zahraniční. 

Co ale vím, nebo je to vlastně spíš taková moje domněnka, tak jiné festivaly mají to 

vyjednávání výrazně ostřejší. Když například probíhá několik prestižních festivalů za sebou, 

je ta situace o něco složitější a některé týmy režiséry přemlouvají, aby dali světovou premiéru 

jim. V blízkosti našeho festivalu se koná například festival v Lionu a v Kodani, které jsou 

také dost prestižní a ty nám některé premiéry tak trošku vyzobou. 

Ještě je samozřejmě do budoucna varianta, že se pokusíme s těmi festivaly lépe komunikovat 

a vyjednávat, jestli je možné, že bychom film uvedli před nimi. Nicméně je to pro nás výzva, 
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jelikož se jedná o velmi senzitivní festivalovou politiku, kt. se musí dělat opatrně a nejsou tam 

nikdy jasně daná pravidla. Záleží na osobním vztahu s týmem toho jiného festivalu, jestli 

takové vyjednávání můžete začít, nebo ne, takže na tom pořád do nějaké míry pracujeme. 

Pokud ovšem stane, že nám řeknou, že u nás premiéru mít nechtějí, protože si věří na festival 

v Kodani nebo v Lyonu, tak my řekneme: Ok, nevadí, ale pravděpodobně váš film už příští 

rok hrát nebudeme. Uděláme tak pouze za předpokladu, že nebude dobá úroda filmů. 

AF: Museli jste už někdy k tomuto kroku přistoupit? 

Podobný scénář se odehrál v letošním programu s filmem Central bus station, který jsme 

hodně chtěli už loni, ale nevyšlo to. U těch premiér producenti často volí takovou specifickou 

politiku, že vy nikdy nevíte, do jaké míry říkají pravdu. Někdy slyšíme, že ten film ještě není 

úplně hotový, že ho nestihnou dodělat, ale vlastně jde spíš o to, že ho k nám vlastně dát 

nechtějí, že ho chtěj dát na zahraniční festival, což je pak takové přehazování brambory, ale je 

to různý. 

Central bus station je třeba film, který se nám hodně líbil, tak jsme si řekli, že uvidíme, kam 

se dostane. Nakonec měl premiéru v Anglii na prestižním festivalu Shefiieldu, potom byl i na 

Jihlavě, kde získal zvláštní uznání a my jsme si řekli, že je tak jedinečnej a dobrej, že v tomto 

ohledu uděláme výjimku. I když jsme ho nezařadili loni, zařadíme ho letos, i proto, že jsme si 

mysleli, že bude silně rezonovat v té naší České soutěži s desicion makery. I to byl jeden 

z důvodů, proč jsme tento konkrétní film zařadili. 

AF: Jak byste srovnal jednotlivé sekce? Liší se z hlediska dramaturgie? 

Obecně, když filmy porovnáváme a bavíme se o nich programovou radou, dramaturgy 

a týmy, které mají ty jednotlivé sekce na starosti, tak je to u každé sekce různé. Víme třeba, že 

máme sekci, kt. se jmenuje 1. 0, a že je o kyberprostoru. Víme, že to téma je pro nás důležité, 

že ideově zapadá a na festivalu je dobře navštěvované. Zároveň ale víme, že na to téma 

vzniká docela limitovaný počat filmů a jejich formální kvalita není vždycky taková, jakou 

bychom si vždy představovali. 

AF: Jaké je tedy to hlavní kritérium? 

Myslím, že v posledních letech jsme vždy apelovali na to, aby měl film alespoň nějakou 

formální kvalitu. Často jsme se v programovém týmu přeli, ale teď už si myslím, že jsme fakt 

hodně naladění na jednu notu. Dříve byly neshody zejména v tom, když chtěl někdo dávat 

film kvůli silnému tématu i za cenu špatného provedení, to podle mě není dobře. Sice diváka 
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nalákáte na super téma, ale když pak přijde do kina, zjistí, že ten film je prostě špatnej. 

A jakou to udělá službu tomu festivalu ad 1, a tomu tématu? 

Pokud se do toho ten divák nedostane, nevtáhne ho to, a pokud tam není i nějaký kvalitativní, 

umělecký rozměr, tak ten film prostě nemůže fungovat. A proč ho tedy vlastně dávat? 

Najednou je to takové lákadlo, protože si říkáte si, jo, to je super téma, o tom by se dobře 

psalo v médiích, novináři i diváci by o to měli zájem, byla by dobrá návštěvnost a takové 

téma je pak hrozně těžké zařeknout. Nicméně tím se chci dostat k tomu, že ty formální 

požadavky jsou pro nás vlastně klíčové. 

AF: Na co se při výběru zaměřujete? 

Nejsme festival ryze autorského dokumentu, tzn. jako je třeba Jihlava, která víc sahá 

k experimentům a k nenarativním stylům. Jsme spíše festival, který se zajímá o příběhy, tedy 

narativní dokumenty se zaměřením na jednoho nebo menší počet protagonistů a jejich životní 

cestu. Tento směr je u nás znatelnější a dramaturgie je v tomto klasická, i když jsme docela 

přísní. Největší počet filmů z hlediska nějakého stylu jsou observační dokumenty, tzn., 

nezaujaté pozorování dokumentaristy. Styl moucha na stěně je u našeho týmu nejvíce ceněný. 

AF: Proč právě observační dokument? 

Tím, že jsme festival zaměřený na lidská práva a na sociální otázky, tak vlastně chceme co 

nejčistší formu dokumentu, kde je možná co nejmenší manipulovatelnost. To je ale velmi 

senzitivní, protože pak se dostáváme k tomu, že každý dokument je částečně fikce a žádný 

není stoprocentní pravda, a tak dále. Tohle je tedy jeden styl a v poslední době se čím dál více 

snažíme zapojovat experimentálnější přístupy, filmy, které jsou na hranici nějakého doku 

fiction, protože ta hranice mezi tím, co je pravda a co není, je v dokumentu velmi rozostřená. 

My například víme, že naše publikum je na to občas docela háklivé. Když jsem si letos dělal 

takovou vlastní analýzu, tak jsem vypozoroval, že jsme hráli několik filmů, které jsou přesně 

nějakými rekonstrukcemi něčeho, a i když v té synopsi zmiňujeme, že je to částečně hrané, 

tak mám hypotézu, že na to ti naši diváci nereagují dobře. Najednou si řeknou, to není 

pravdivé, že to musí být fikce, ale nejsou schopni přijmout fakt, že dokument není záznam 

pravdy, že to je také stylizovaná výpověď režiséra, který chce něco sdělit určitým způsobem. 

Je pro nás tedy důležité znát základní formální parametry. Také se snažíme vyhýbat mluvícím 

hlavám. Nejde to samozřejmě absolutně, některé filmy jsou tak postavené, ale myslím, že jich 

je v programu minimum. Velmi se vyhýbáme i základní funkci vypravěče, takového, který je 

často používaný v publicistice, ten se v podstatě v našim filmech neobjevuje. To je tedy 



170 

nějaký náš obecný stylový kodex, kterým se řídíme. Ve výsledku je to ale také hodně o pocitu 

a o tom, jak na vás každý ten film zapůsobí. V závěru je to subjektivní dohoda třech a více 

lidí, kteří o tom rozhodují. 

AF: Jak je to u České soutěže, platí tam stejná pravidla? 

Když mluvíme o formálních náležitostech a o tom, jak má ten dokument vypadat, tak je nutno 

přiznat, že v České soutěži jsou ty nároky nižší. Důvodem je především to, že kdybychom 

měli na české filmy stejné nároky jako na světový dokument, tak bychom dávali zhruba 3-4 

filmy, u kterých by nám přišlo, že se můžou porovnávat s evropskou či světovou 

kinematografií. Nebudu je jmenovat, ale je to skutečně menší počet, což je další věc, kterou 

řešíme. V současné době máme vlastně všechny české filmy v České soutěži, nechtěli jsme je 

dávat do jiných kategorií. 

AF: Dříve však byly české filmy zahrnuty i v jiných kategoriích, kdy se to změnilo? 

Změnilo se to se zavedením České soutěže. Letos byla Česká soutěž už potřetí, dříve 

existovala pouze kategorie českých filmů, nazvaná Český pohled, která byla takovým 

reprezentativním výběrem toho nejlepšího z českého dokumentu s přesahem do lidských práv 

a sociálního dokumentu. 

Tehdy to fungovalo tak, že jsme vybrali dva nejlepší filmy z této kategorie a dali jsme jim 

možnost poměřit se zahraničními snímky v Mezinárodní soutěži. S nástupem České soutěže 

jsme si ale uvědomili, že tímto nechceme žádný snímek protežovat a mezi filmaři tak vytvářet 

řevnivost, všechny české filmy jsou tedy pouze v kategorii Česká soutěž. Je to pro nás takové 

jasné, čisté stanovisko, které ale normálně na festivalech nefunguje. Tam, kde je ta 

kinematografie rozvinutější jsou ty dobré snímky v mezinárodních soutěžích a v té lokální 

jsou jiné, ta strategie je různá, ale nám přijde smysluplnější dávat všechny české filmy do 

České soutěže. Když jsme si říkali, proč bychom tu Českou soutěž měli zavést… 

AF: Proč nebyla zavedena už dřív? 

OM: Asi to bylo z toho důvodu, že panovalo přesvědčení, které do jisté míry panuje stále, že 

český dokumentární trh a tvorba nejsou dostatečně plodné na to, aby ta soutěž, která by měla 

být nějakým způsobem originální, tzn. neopakovat pořád ty samé filmy, vystačila na dva 

velké festivaly – Jihlava a Jeden svět. 

Tehdy jsme měli takový přístup, že většina filmů bude premiérovaná na Jihlavě, a my jim 

dáváme tu přidanou hodnotu tím, že je přivážíme do Prahy, což se ne všem stane. Dáváme jim 
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vizibilitu v Praze a dáváme jim vizibilitu v dalších 35 regionech a byla tam nějaká synergie, 

která docela fungovala. Vůči čemu jsme se ale chtěli vymezit bylo to, že na jihlavském 

festivalu posuzuje české filmy čistě česká porota. Tento pohled nám přišel hodně uzavřený, 

chtěli jsme tedy nabídnout nějakou protiváhu a zjistit, jak se na české filmy bude koukat 

porota zahraniční. 

Z toho důvodu jsme vyhodnotili, že to má smysl, že v tom bude ta soutěž jiná. Filmy budou 

posuzovat jiní lidé, kteří budou mít potenciál ty snímky nějakým způsobem dostat ven. Ve 

chvíli, kdy je zahraniční porotci ohodnotí kladně, to bude zároveň i nějaká známka toho, že 

mají šanci tam uspět, což za tu dobu, co soutěž máme, funguje docela dobře. Filmy, které to 

vyhrávají, nás zas tolik nepřekvapují, no i když (listuje v papírech jednotlivých ročníků), 

některé nás vlastně dokázaly překvapit hodně. 

AF: Máte nějaký přehled o tom, zda filmy premiérované u vás, dosáhly dalších úspěchů 

i v zahraničí? 

OM: Snažíme se to nějakým způsobem mapovat… 

AF: Pomohla tomu Mezinárodní porota? 

OM: Myslím si, že do nějaké míry ano, ale ono se to těžko porovnává. V roce 2017, kdy byl 

první ročník České soutěže, ji vyhrál Normální autistický film, což byl film, který byl uvedený 

v Karlových Varech a dostal hlavní cenu i v Jihlavě. 

My jsme ho zařadili, jelikož nám přišel nám opravdu dobrý a tušili jsme, že to bude favorit, 

který vyhraje. A skutečně to byl film, který pak běžel na mnoha, mnoha zahraničních 

festivalech, ale myslím si, že to není věc, kterou bychom způsobili my. My jsme pouze 

podpořili to, že je to film, který jev českém kontextu výjimečný a že ho ty zahraniční festivaly 

berou o trochu víc. (…) 

AF: Myslela jsem to tak, jestli už při výběru uvažujete o tom, zda má film šanci oslovit 

zahraniční diváky? 

OM: Půl napůl, protože u některých víme, že se to spíš nepovede. Naše odhady jsou ale 

někdy fakt mylné, takže se snažíme tyhle závěry nedělat, protože je to nevyzpytatelné. Letos 

například získal zvláštní cenu poroty film Začít znovu, porota dokonce hodně váhala, jestli mu 

nedat i hlavní cenu v České soutěži. (…) A pro nás to byl film, u kterého jsme si říkali, že je 

to takovej uťáplej českej příběh. Zajímavej, ale trošku bulvární, a že tu zahraniční porotu 

nezaujme. Nakonec byl jedním z filmů, co jí zaujal nejvíc. 
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Loni, když vyhrál film Nerodič, tak jsme tomu nechtěli věřit. Zařadili jsme ho, protože s námi 

hodně rezonovalo téma života v nějakém alternativním rodičovském modelu a říkali jsme si, 

že to bude dobře fungovat v regionech, nicméně nás nenapadlo, že by to mohl být favorit 

České soutěže. Předpokládali jsme, že takových filmů viděli zahraniční dramaturgové víc 

a kupodivu, pro ně to by byla úplně jasná volba. Viděli ten film jako jeden z posledních a byli 

z toho úplně nadšení. 

My jsme tomu nevěřili, protože z formálního hlediska tam bylo mnohem víc originálnějších 

a propracovanějších filmů, takových ártovějších. Měli jsme tam docela velká jména, 

dramaturga z Berlína, a všichni se na tom shodli, což je pak pro toho oceněného filmaře 

vlastně strašně cenná zpětná vazba. 

Je to taková ukázka filmu (Nerodič, pozn. autorky), u kterého jsme si mysleli, že nebude 

rezonovat u zahraničních desicion makerů, a naprosto rezonoval, takže proto si do budoucna 

říkáme, nedělejme unáhlené soudy a nechme to na té porotě, nechme se překvapit. 

AF: Jak se profiluje Česká sekce z hlediska lokálního či globálního zaměření? 

Shledáváte v České sekci nějaké vývojové trendy? 

OM: Určitě ano, když se podíváte třeba na rok 2015 (ukazuje na seznam filmů, pozn. 

autorky), tak vidíte, že téměř všechny filmy byly z českého prostředí, týkaly se primárně 

Česka (Až na Jenicu a Perlu + Cukrblok). Následující rok to bylo stejné. Kromě filmu 

V paprscích slunce od Vitalije Mankého, což je film, který měl pouze českého koproducenta, 

se většina filmů týkala Česka. Nedávat jen čistě české filmy, ale i ty, co mají českou stopu 

v té produkci, je dalším z našich strategických záměrů. 

AF: Toto pravidlo existovalo od počátku? 

Co si pamatuji, tak ano. To pravidlo tak bylo nastaveno a neměli jsme ani žádné omezení, jak 

silná koprodukce to musí být. Na některých festivalech to musí být alespoň 30 %, ale my jsme 

si řekli, že to dělat nebudeme, že nám stačí, když je ve filmu nějaká česká stopa. Je to ale věc, 

kterou hodně zvažujeme, zejména, když máme rozhodnout, zda do Českého pohledu dávat tak 

velké filmy, jako je například koprodukční snímek V paprscích slunce. V tomto případě jsme 

tak, vzhledem k silnému spojení režiséra Vitalije Manského s Filipem Remundou a jeho 

postavení na poli českého dokumentu, rozhodli. Rok 2016 byl takový specifický, podobné to 

bylo například u koprodukčního snímku Koudelka – shooting Holy Land. 

Ještě jsem se ale chtěl vrátit k té globálnosti a lokálnosti. Myslím, že obzvláště za poslední 

dva roky se filmy skutečně více obracejí k dění mimo Českou republiku, a tím vlastně 
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získávají i potenciál být v zahraničí více a přijatelněji vnímány a publiku být bližší. (…) 

Určitě v České sekci vnímám posun k zahraničním tématům. 

AF: Vaše kolegyně se shodly na tom, že se kvalita českých dokumentů někam posouvá. 

Jak vnímáte českou dokumentární scénu, jež se prezentuje festivalu, vy? 

Je hodně různorodá. Existuje několik výrazných osobností, které si skutečně zakládají na 

formálním stylu a chtějí dělat dokumenty, které budou úspěšné na mezinárodní scéně. Jsou to 

zejména mladí filmaři. Z letošního ročníku můžu jmenovat například Báru Chalupovou, 

Martina Páva. Do určité míry Evu Tomanovou, i když ta si více zakládá na příbězích než na 

formální kvalitě. Dále Lukáše Kokeše, Kláru Tasovskou a Tomáše Elšíka, to je taková 

skupina mladých třicátníků, kteří takto uvažují a jsou orientováni tímto směrem. 

A pak jsou tady tradiční čeští dokumentaristé, kteří podle mého názoru podobné snaze 

v některých ohledech trošku vzdorují. Jestli bude snímek dobře vnímaný i mimo český 

kontext, pro ně není tak důležité. Například Filip Remunda, Vít Klusák, ale i další… 

AF: Že spíše míří na to české publikum? 

OM: Možná trošku. Oni by to určitě tak neřekli, myslím, že jejich pohled by byl jiný, ale 

když se podíváte třeba na film Bratři Okamurovi, tak pro mě filmy Filipa Remundy opravdu 

cílí spíše na dobrá témata, která zpracovává svým autorským stylem, ale nemá takovou tu 

formální vycizelovanost, o kterou se podle mého názoru teď snaží ti mladí autoři, a která je 

funkční a dobrá a já ji mám prostě rád. Oni by spíše řekli, že se jedná o eurodokument, což je 

termín, kterým se označuje snímek dělaný podle nějaké šablony, bez kreativní iniciativy, a já 

s tímto termínem vlastně nesouhlasím. 

AF: Jak velkou roli hraje při výběru filmů tematické zaměření ročníku? A pokud se 

rozhodujete o českých filmech, je pravda, že dáte občas přednost filmu, který má dobré 

téma, ale slabší formální stránku? 

OM: U České soutěže? Ano, jak jsem říkal, nároky jsou tam nižší. Souhlasím s tím, že 

tematické zaměření ročníku je u českých filmů marginální, ale pokud je to možné, jsme rádi, 

když snímek s hlavním tématem ročníku rezonuje. Zároveň máme i ročníkovou kategorii, 

která se k tomu hlavnímu tématu váže. Nejdůležitější je s ohledem na hlavní téma zahajovací 

film. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby to byl český film. Český film, který se spojí s tím 

hlavním tématem, ale najít takový film, je dost náročné. 
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AF: U českých filmů tedy dáte občas přednost filmu, který má dobré téma, ale slabší 

formální stránku. 

Myslím, že máme nějakou hranici, přes kterou nejdeme. Pokud se například jedná 

o publicistický film, tak proti němu silně brojíme. I když má silné téma, tak bychom ho 

nedali. 

DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU ZAMĚŘENÁ NA ANALÝZU JEDNOTLIVÝCH 

FILMŮ A FAKTORŮ, KTERÉ HRÁLY ROLI PŘI JEJICH VÝBĚRU. 

AF: V této části rozhovoru pro Vás mám připravený seznam filmů uvedených na 

festivalu Jeden svět během uplynulých 10 let. Zajímalo by mne, podle jakých kritérií jste 

filmy vybrali, a jakou to mělo odezvu? 

IVETKA A HORA 

Film Ivetka a hora je autorský dokument, který jsme zařadili pro jeho formální kvality a z 

důvodu, že rezonoval na jihlavském festivalu, na němž vyhrál. I tuto věc reflektujeme, tak 

věřím, že to hrálo roli i v tomto roce. 

ČERNÁ ČERNÁ SRDCE (…ZEM NENÍ GULATÁ) 

Černá srdce, tak tam je to téma Romů, romské kultury, což je velmi blízké téma Člověku 

v tísni. Máme celé oddělení, které se v širším smyslu věnuje nízkoprahové práci, takže toto 

téma s tím nějakým způsobem rezonuje. (…) 

STÁLE SPOLU 

Film Stále spolu jsme vybrali pro jeho velký úspěch na zahraničním festivalu. Dostal se do 

užší nominace debutujících filmů na IDFě (International Documentary Film 

Festival Amsterdam, poznámka autorky) v Nizozemsku, což nás ani nepřekvapilo. Měli jsme 

ten film měli vlastně rádi. Je to opravdu unikátní příběh o rodině s devíti dětmi a jejich 

způsobu života mimo centrum civilizace, což je jedno témat, kterým se dlouhodobě věnujeme. 

Zajímají nás lidé žijící na okraji, mimo mainstream. Později jsme na to zavedli i samostatnou 

kategorii, takže to pro nás bylo důležité téma.  

AF: Jakou měl film odezvu? Setkalo se to s očekáváními, která jste měli při výběru? 

OM: Myslím, že tento film byl na Jednom světě docela dost úspěšný. Tak nějak jsme tušili, 

že to lidi bude zajímat, protože to téma i přístup režisérky k hlavnímu protagonistovi, v jakém 

detailu a situacích ho snímá, jsou fakt unikátní. Věřili jsme, že to bude divácky populární. Je 
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zajímavé, že na úplně stejné téma pak v Hollywoodu vznikl identický hraný film. Říkali jsme 

si, že to od ní museli okopírovat, že to jinak není možný. To bylo zajímavé. 

V PAPRSCÍCH SLUNCE 

Kolem toho filmu se rozvinul strašně zajímavý příběh a samozřejmě byl to první film, který 

byl oficiálně natáčený v totalitárním režimu v Severní Koreji, takže pro nás neexistovalo ho 

nedávat, bylo to úplně jasné. Pro mě to je asi nejlepší film Vitalije Manského, který jsem 

viděl. Líbí se mi formální kvalita, přístup, metoda tajného natáčení, kterou zvolil, a jak to 

udělal. 

Také divácká odezva byla poměrně slušná. Jedná se o film, který u nás měl distribuční 

premiéru, pokud se nemýlím, což je také docela dobrá věc, protože víme, že pokud do toho 

promování producent zapojí více sil i v rámci distribuční premiéry, bude film úspěšný. Věřili 

jsme tedy, že se to s tím zájmem potká. 

AM: Prý jste hodně řešili, zda tento film zařadit do České sekce? 

Ano, hodně se řešilo, že mohl být v Panoramě nebo dokonce v Mezinárodní soutěži, ale jak 

jsem už zmínil, myslím, že rozhodl silný vliv a úzké propojení producenta Filipa Remundy 

s Vitalijem Manským. Vzájemně se ovlivňují v tvorbě a Remunda mu tady dělá velkou 

službu, jelikož tady jeho filmy hodně promuje. V nějakém slova smyslu se tedy tento film dá 

cítit a identifikovat jako český, i když má zahraničního autora. Nám bylo ale naprosto jasné, 

že tento film bude v České sekci naprosto vyčnívat, ale to ještě nebyla Česká soutěž. 

AF: Kolegyně říkala, že by bylo divné, kdyby Českou soutěž vyhrál film zahraničního 

režiséra, jaký je Váš názor? 

Je to možný, ale v tom případě jsme tento problém měli i letos, jelikož vyhrál film 

slovenského režiséra. Ok, není to tak velké, Československo je přece jenom bližší, ale je to 

tak. Některé festivaly to mají nastavené tak, že v národní soutěži chtějí pouze filmy režisérů, 

kteří jsou původem z pořadatelské země, ale my taková pravidla prostě nemáme. Ano, cítíme, 

že to může někomu připadat zvláštní, ale my víme, proč jsme tam film zařadili a dokážeme si 

to obhájit. Myslím, že bychom to dokázali i v případě filmu V paprscích slunce. 

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM 

OM: U Normálního autistického filmu se při výběru projevila spousta věcí. Hodně nás 

zajímalo téma autismu. V té době jsme začali řešit také různé kampaně k filmům, museli jsme 
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tedy brát v potaz i to, že o autismu v té době vznikal ještě jiný film, a to téma se hodně 

objevovalo v médiích, což nás taky zajímalo. 

OM: Dalším důvodem je to, že Míra Janek je hodně specifický typ autora, který má podle mě 

strašně zajímavou metodu, kterou vybočuje mimo klasické formy, čímž může rezonovat i 

v zahraničí. Jeho filmy jsou fakt strašně jiné a těžko se mi popisuje čím, asi jeho velkou 

blízkostí k protagonistům. Zároveň jsou to filmy, které jsou střihově jedinečné. Jelikož na 

nich pracuje se svou manželkou, která je výborná střihačka, dokáže mít ve filmu ideální 

poměr hravého experimentování a zároveň neodbíhat od příběhu. Věřím, že to, že jsou jeho 

filmy srozumitelné a zároveň jedinečné po formální stránce, je jedním z důvodů, proč je 

populární i u diváků 

DĚTI ONLINE 

OM: Film Děti online byl v České soutěži jedním z největších hitů za poslední léta. Věděli 

jsme, že to bude velký hit. Je to sice typ filmu, u kterého jsem třeba za sebe musel udělat 

určitý ústupek z hlediska formální kvality, jelikož je podle mého názoru více publicistiky 

laděný a neshledávám ho tak originálním z hlediska filmové řeči, ale téma bylo v té době tak 

moc intenzivní, že jsme ho zařadili. Vlastně pro nás bylo hodně zásadní i to, že jsme věděli, 

že je to film, který se bude promítat také pro školy, a že pro mladé publikum je naprosto 

perfektní. V závěru ho vidělo nějakých 7 nebo 8 tisíc lidí, což je na festivalové poměry 

strašně velké číslo, takže to byl skutečně velký hit, který jsme očekávali. 

AF: V tomto případě tedy mezi těmi rozhodujícími kritérii byla především aktuálnost 

tématu a možnost promítání na školách? 

Přesně tak. Kdyby Jeden svět na školách řekl, že tento film školám promítat nechce, pro 

Jeden svět jako takový, by to moc nedávalo smysl. Máme oddělené agendy Jeden svět festival 

a Jeden svět na školách a tento film měl velmi jasnou cílovku. 

AF: Zajímalo by mě, proč tedy nebyl zařazen spíše do kategorie pro děti? 

Kategorie pro děti je určena mladším dětem a jedná se pouze o krátké filmy. Ještě máme 

Jeden svět pro studenty, což jsou filmy, které jdou večernímu publiku i do škol, jedná se o 

společný výběr a film Děti online byl právě v tomto výběru. 

NERODIČ 

OM: Jak už jsem říkal, u filmu Nerodič pro nás bylo skvělé to téma, jelikož jsme věděli, že to 

je věc, kterou řeší téměř každý. Už Janin předchozí film nastolil otázku, zda zůstat single, a 
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byl úspěšný. Také bylo znát, že hlavní protagonisté jsou vlastně Janiny přátelé. U dokumentů 

je vlastně asi nejdůležitější, když cítíte, že se opravdu dostáváte na osobní rovinu a mezi 

filmařem a protagonistou není patrná žádná bariéra. 

Také každý rok děláme v listopadu takové setkání s koordinátory festivalu, na které bereme i 

jednoho našeho filmaře a pouštíme dopředu vybraný český film. Tento rok jsme pouštěli 

Nerodiče. Byl to pro nás takový první test, jak bude film divácky úspěšný, protože pokud na 

to dobře reagují regionální koordinátoři, tak víme, že to z velké části přijme kladně i širší 

publikum. Vzorek těchto prvních diváků je totiž fakt velký, jedná se zhruba o 35 různých lidí 

a ti se tehdy strašně shodli. Nerodič pak běžel skoro ve všech regionech, což byl fakt velký 

úspěch, takže nás to pak nepřekvapilo. Co nás ale překvapilo byla jeho výhra v České soutěži 

a to, že podobně zpracované téma porotci ještě neviděli. Pak jsem si ale uvědomil, že jsem 

vlastně také neviděl žádný zahraniční dokument, který by to téma pojímal tak hravě. 

AF: Tohle téma byste tedy považoval za globální? 

OM: Určitě, absolutně. V tom okamžiku nám to ale nedošlo. Říkali jsme si, že se to celé 

odehrává v Česku, s českými protagonisty, a že je to vlastně příběh Jany, která řeší, jestli mít 

nebo nemít děti. V ten okamžik se tolik nezamyslíte a nedojde vám, jestli to bude rezonovat 

nebo ne, protože vám přijde, že to téma je takové měkké. Možná, že právě tím, že je to měkké 

a nejde o žádné světové téma, je to o to intenzivnější… 

AF: S Vašimi kolegyněmi jsme se nakonec v debatě na téma globálnost vs. lokálnost 

dostaly k tomu, že je velmi těžké filmy takto posuzovat. V závěru jsme došly k tomu, že 

u některých filmů můžeme snímek rozdělit na globální téma a lokální zpracování… 

OM: Ano, u tohoto filmu jde z hlediska globálnosti, také o tento případ. U filmu Děti online 

jde rovněž o globální téma a lokální zpracování. Normální autistický film má podle mého 

názoru globální téma i globální zpracování, stejně tak snímek V paprscích slunce. Film Stále 

spolu je zvláštně nezařaditelný. Téma je globální a zpracování nejsem schopen vyhodnotit, asi 

někde mezi. 

(…) 

VÝCHOVA K VÁLCE 

U filmu Výchova k válce se sešlo super, a ještě navíc velmi aktuální téma. Mě osobně mrzelo, 

že tento film nešel do škol, protože byl skvělej a měl všechny potřebné parametry. Formálně 

byl hravej, originální a řešil téma, se kterým se potýkají ve všech zemích – jak učit mladé lidi 
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o tom, jak funguje armáda a jak se bránit. Mysleli jsme, že by mohl zarezonovat u 

zahraničního publika. Nakonec to u té mezinárodní poroty nezarezonovalo, ale už si 

nevybavuji proč. 

AF: Souhlasil byste s názorem, že je snímek Výchova k válce příklad filmu, který je 

přesně naprogramovaný pro váš festival? 

OM: Asi ano, vlastně má asi všechno, co hledáme – ideální téma, dobré formální zpracování, 

začínající autorka, takže asi ano. V porovnání s těmi ostatními, o kterých jsme se bavili, je to 

jako skutečně nejprofilovější film. 

AF: A co Epidemie svobody? 

OM: Tam to bylo zajímavé s ohledem na to, že jsme věděli, že to téma bude kontroverzní, ale 

bude mít svoje publikum, i proto jsme ho zařadili. Organizovali jsme tehdy projekce Babybio 

pro mámy s malými dětmi a tehdy o toho Biooka353 přišlo hrozně moc maminek i tatínků, 

takže jsme věděli, že to má velmi jasnou cílovku, a že to je téma, které hýbe společností. 

Není to film, který by se po formální stránce mohl poměřovat s těmi zahraničními, ale téma 

jako také, je velmi světové. Očkování se řeší všude. Myslím, že zpracováním by zahraniční 

dramaturgy nezaujal, nicméně jsme věděli, že v Česku rezonovat bude. 

AF: Kolegyně zmiňovaly dva filmy, u kterých jste zařazení do programu hodně zvažovali. 

Jaké byly rozhodující faktory, proč jste nakonec filmy Asexualove a O čo ide Idě do 

programu zařadili? 

OM: Za Asexualove jsem hodně loboval, primárně z důvodu skvělého tématu. Do té doby 

jsem na celosvětové úrovni žádný film o asexualitě neviděl, a to mi přišlo jako jedinečný 

potenciál. Také jsem věděl, jak dlouho autorka tento film připravuje. V závěru se jí asi 

nepovedl tak, jak možná sama očekávala, hrozně dlouhou dobu totiž střádala velké množství 

materiálu, který v závěru nepoužila, a nakonec film seskládala z několika záběrů z nedávné 

současnosti. 

A my jsme se neshodli zejména v tom, že někomu tento film přišel takový kožený, koženě 

inscenovaný, ve smyslu, že ti protagonisté nebyli přirození. Mně to tak nepřišlo, ale to je 

subjektivní důvod. 

Samozřejmě další věc byla ta, že je to krátký, čtyřicetiminutový film, žádné velkolepé dílo, to 

mi bylo jasné, nicméně pro mě ta základní kritéria splňoval. Byl tam pokus o základní 
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observaci a způsob vyprávění bez nějakých obezliček jako je vypravěč atd., byli tam zajímaví, 

a dobře zvolení protagonisté. Za mě v závěru ta pozitiva převážila. Myslím, že kdybych měl 

na toto téma podobný zahraniční film, také bych za něj loboval, protože to je fakt zajímavé 

téma. 

AF: Napadl by Vás nějaký? 

Letos jsme měli další film, na kterém jsme se neshodli, který také nebyl po formální stránce 

úplně perfektní, ale to téma nám i v tomto případě přišlo zajímavé, takové smutně aktuální, 

takže jsme ho také zařadili. Jednalo se o zahraniční film o lidech, kteří žijí s umělými 

pannami. Vždy je to takový balanc, kde je ta hranice, kdy je to formálně přijatelné, a kdy se 

vám to nelíbí a dávat ho nechcete. 

O ČO IDE IDĚ 

V dnešním složení našeho programového týmu a jeho současném rozpoložení bychom tento 

snímek do soutěže nejspíš nezařadili. Řekl bych, že i z toho hlediska, že jsme podobných 

filmů v minulosti hráli už hodně. Myslím, že to tedy bylo hodně dáno i tím, že jsme v tom 

daném ročníku měli trošičku krizi a potřebovali jsme ještě nějaký film vybrat a tohoto filmu 

nám přišlo, že má dobré a pro nás relevantní téma. Navíc ne všichni byli tak zásadně proti, 

takže se tam nakonec dostal. 

AF: Je pravda, že při výběru filmů hraje roli i to, že spolupracujete s jinými odděleními 

Člověka v tísni a nějaká pro ně podstatná témata se snažíte zpropagovat? 

OM: Ano, je to tak, což bylo skvělé u filmu Andrey Culkové o exekucích, který jsme 

promítali 2 nebo 3 roky zpátky. Naše oddělení v Programech sociální integrace téma exekucí 

významně řeší a hodně tam rezonuje, takže jsme věděli, že to bude super film, který souzní 

s celkovou agendou Člověka v tísni. Když se takový film objeví a je slušný, tak ho rozhodně 

zařazujeme. 

OM: U českých filmů se to týká primárně tématu, ale máme i filmy, které se týkají migrace, 

takže to pak posuzují třeba i kolegyně z migračního oddělení atd. 

AF: Jak se vybírá úvodní film? Byla jsem na zahajovací projekci letošního ročníku 

a zajímalo by mne, proč jste vybrali právě snímek Bohové z Molenbeeku a jakou to mělo 

odezvu? 

OM: Letošním tématem byla identita a způsob, jakým si ji člověk formuje a pro nás to byl 

takový hezký příklad filmu, který to ukazuje. Říkali jsme si, že to je fakt hezký film o tom, 
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jak si identitu vytváří děti a každé z něčeho jiného. Jeden chlapeček je muslim, druhý miluje 

superhrdiny a holčička, která to má všechno na háku. Každý z nich pochází z trošku jiného 

prostředí, a přestože jsou jejich identity jiné, spolu dokáží komunikovat, být kamarádi a najít 

nějaký společný bod, nějakou bezpečnou blízkost, což byl slogan letošního ročníku. 

Tento film měl sloužit vlastně jako taková inspirace, abychom se inspirovali od dětí, které 

dokážou to, co my už v současné době nedokážeme. 

AF: Zaujalo mne, že autorka patřila do rodiny jednoho z protagonistů, chvílemi jsem 

měla pocit, že některé situace hodně ovlivnila… 

OM: A byla jste na projekci v Křižovatce nebo v Lucerně? 

AF: V Křižovatce… 

OM: Tam totiž nebyla debata s režisérkou. My jsme ji pak měli na debatě po projekci v 

Lucerně, kde říkala, že inscenace nevytvářela, jelikož neumí francouzsky a dětem 

nerozuměla. O čem se baví, zjišťovala až následně a teprve potom stříhala. Určitou inscenaci 

samozřejmě najdete. Vidíte například nějaký pohled, protipohled, takže do určité míry tam 

samozřejmě zinscenovanost je, ale ty samotné situace nevytvářela. Myslím, že se jí strašně 

dobře povedlo nakombinovat přijatelnou míru stylizace, která je občas vidět, ale v těch 

scénách, kdy si podle mě většina lidí říkala, že to je nahraný, tak nebylo, protože jim 

nerozuměla. A docela tomu věřím, ona je taková ryzí, takže si myslím, že si to nevymyslela. 
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Příloha č. 4: Osobní rozhovor s Lenkou Lovicarovou (dříve regionální, nyní výkonnou 

ředitelkou festivalu JS) a Ondřejem Kamenickým (ředitelem festivalu JS). 26. 4. 2019. 

Osobní rozhovor proběhl v Praze v Centru Člověka v tísni (Šafaříkova ulice) v Praze dne 26. 

dubna 2019 v 9 hodin ráno. Stopáž rozhovoru je 1 hodina 11 minut. Autorka (AF) přepsala 

významné části rozhovoru. Audio nahrávka rozhovoru je v archivu autorky. 

AF: Ve své práci si kladu za cíl zmapovat dramaturgii České sekce festivalu Jeden svět za 

posledních 10 let. Ráda bych se tedy dnes pobavila o samotné dramaturgii, České sekci 

a vybraných filmech napříč jednotlivými ročníky. 

OK: To jsem zvědavý, co to bude za filmy… 

LL: Tak to jsem taky zvědavá, protože co se týče dramaturgie, tak to bylo takové tápání, 

hledání… 

AF: I tento vývoj je zajímavý. Rovnou se tedy zeptám, podle jakých kritérií filmy 

vybíráte a jak se liší od kritérií výběru pro Českou sekci? 

OK: A teď se bavíme o letošním roce, posledních letech, nebo o těch deseti? 

AF: O posledních deseti letech. Zajímá mne, zda je možné vysledovat nějaký vývoj, jestli 

se změnil Váš přístup, nebo zda se změnila kritéria? 

OK: Mluví se tedy o celkové dramaturgii kategorií, nejen o České sekci? 

LL: O celkové dramaturgii a potom vypíchnout tu Českou sekci, protože si myslím, že tam je 

to dost specifické. Celková dramaturgie se vyvíjela tak nějak přirozeně… 

LL: Vždy to korigoval programový ředitel. 

OK: Přesně to jsem chtěl říct, vždy je to hodně dáno tou osobností. Teď je to Ondra (Ondřej 

Moravec, pozn. autorky), předtím to byla Káča Bartošová, Igor Blaževič, Tereza Porybná, 

Jana Zajícová. Nevím, jak to měli ostatní, ale třeba u Káti jsem věděl, že hodně balancuje 

mezi tématem a formou, ale spíš jsem vždy vnímal příklon k tomu tématu, zatímco Ondra 

apeluje na to, aby to bylo vyváženější, a nebojí se zařadit i artovější věci. Samozřejmě se 

o tom vždy baví i v plénu s dalšími dramaturgy. 

Také se proměnil trh. Filmy jsou čím dál delší, režiséři si ve světovém kontextu více věří a 

častěji se objevují na velkých světových festivalech v Cannes nebo v Benátkách. Je také jiná 

technika. Myslím, že oproti hranému filmu má dokument velkou výhodu v tom, že je více 

přístupný. Nemusíte mít tolik peněz, můžete ho natočit s menším týmem lidí a je to daleko 
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svobodnější. Nejste svázaná castingama, děláním scénografie a bůhví čeho, ta flexibilita je 

obzvlášť teď myslím obrovská výhoda. 

Když putuju po různých workshopech a pitchinzích (pitching = pojem označující prezentaci 

projektu, pozn. autorky), kde se setkávám s lidmi, kteří dělají jak hrané, tak dokumentární 

filmy, tak často říkají, že by rádi dělali hraný film, ale je to pro ně hrozně těžká a svazující 

věc, jelikož je hrozně těžké na to sehnat peníze a zároveň to zabere spoustu času. Zatímco 

dokument zvládnete třeba během jednoho dvou let, hraný film zabere včetně příprav 

víceméně 3-4 roky. 

AF: Kritéria výběru se tedy odvíjela od samotného vývoje filmu? 

OK: Určitě. 

LL: Určitě, a myslím, že samotný žánr si na trhu získává daleko silnější pozici, než tomu bylo 

v počátcích, kdy byl možná trošku marginálnější. 

U všech výrazných festivalů dokumentárních filmů v České republice přišel ten impuls 

vlastně tak nějak podobně – Jihlava má teď 22. ročník, my 21. a Mezipatra (Mezipatra queer 

filmový festival, pozn. autorky) jsou rok za námi, a myslím, že u všech na začátku hrálo roli 

to, na co se jako festival chtějí zaměřovat, co si vytyčili jako hlavní agendu. V našem případě 

to byla lidská práva, a protože byl konec 90. let a my jsme jako Člověk v tísni působili 

v mnoha zemích, bylo naším cílem informovat a uvádět snímky mapující tamní problematiku, 

takže to dost ovlivnilo dramaturgii. Dalo by se říct, že to bylo daleko ostřejší, protože tam 

byly takové fakt hardcore, lidskoprávní filmy. 

OK: Hlavně těch prvních 10 let festivalu bylo cílem ukazovat to, co v médiích není, což byly 

takové katastrofické scénáře, tvrdší filmy z války apod. 

LL: Možná by se dalo říct, že šlo vyloženě o lidskoprávní filmy, teď se spíš snažíme filmy 

zasazovat do toho pohledu. V různém kontextu totiž může fungovat trošku jinak. 

OK: Původně festival informoval o tom, o čem se v médiích nemluví, teď informuje i o tom, 

o čem se v médiích mluví vlastně až moc a je potřeba to zasazovat do kontextu. Takže už to 

nejsou pouze ta těžká lidskoprávní témata (filmy z války nebo přírodních katastrof), ale 

daleko více se zaměřujeme na sociální, politická a environmentální témata nebo alternativní 

životní styly. Pod škatulkou lidskoprávní si můžeme představit leccos, nemapujeme tedy 

pouze problémy třetího světa, ale vlastně i prvního (nemoci, zdravotní péči, osobní příběhy) a 

snažíme se dovysvětlit informace z médií více do hloubky. 
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AF: Jak? 

LL: Určitě tím, že tomu ten film dává větší prostor a pak mám ty debaty, tak určitě se tím 

dostanou diváci a divačky k hlubším informacím, ale zároveň vždycky říkáme, že je potřeba 

nad tím tématem a jeho zpracováním uvažovat kriticky a ty věci si nějak přebírat, protože se 

pořád jedná o pohled toho režiséra a způsob, jakým to téma uchopil. 

Již několikátým rokem se snažíme našim regionálním organizátorům v rámci našich setkání 

dělat různé workshopy, aby se jim rozšiřoval pohled na vše, od PR po dramaturgii a hodně 

času teď věnujeme právě analýze dokumentárního filmu. 

Vždy vybereme 1-2 filmy, které společně pitváme. Spolupracujeme i s českými režiséry, v 

posledních letech s Jaroslavem Kratochvílem, což je v pohledu na dokumentární film strašně 

přínosné. Oni to šíří dál, do menších měst, kde je dokument mnohdy stále považovaný za 

pravdu. 

OK: Ano, to je dost problematické 

LL: Takže se vlastně snažíme skrze tyto aktivity diváky trošku vychovávat, aby se naučili 

dokumentární filmy lépe číst. 

OK: Přesně. 

OK: Myslím, že se nám za ta léta fakt povedlo, že dokument už není vnímaný jako televizní 

žánr, ale že ukazujeme hrozně dobře udělané silné filmy, to je myslím velký posun. Od 

začátku je naší snahou, aby si naši diváci uvědomovali, že to, co vidí, není daná, absolutně 

pravdivá věc, ale je potřeba se do toho více ponořit, zamyslet se a klást si další otázky. 

AF: A pochopit autora a jeho záměr… 

OK: Ano, a je to vlastně hrozně složité. Teď je naštěstí v řadě případů po promítání i debata, 

ale může se snadno stát, že si někdo na základě nějakého filmového příběhu pak řekne, že 

přesně taková je skutečnost a že je to v háji. Přitom to má být vlastně naopak, člověk si musí 

říct, že ten film má být jen impuls a dál se ptát, zda to tak je či není. 

LL: U těch debat je zajímavé, že jsou buď s autory filmů, nebo s odborníky na dané téma a 

hodně se to liší. Když se bavíte s autorem, tak zjistíte, že si z toho sám vezme jiné věci. Než 

začne téma zpracovávat, udělá si samozřejmě nějakou rešerši, ale pořád se to nedá brát tak, že 

přináší kvalitně ozdrojované informace. Pohled odborníka je pak leckdy nadstavbový. 
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OK: Myslím, že se to dá rozdělit tak, že když je v debatě režisér, tak je to spíše takový 

politický komentář, řekněme, kdežto když je tam odborník, tak je to vlastně důkladná analýza 

a rozbor té věci. V podstatě dva žánry. 

AF: Pofilmové debaty byly na festivalu od začátku, nebo jste je zavedli později? 

LL: Myslím, že debaty byly vždy stěžejní, minimálně za těch posledních 10–15 let. Od 

začátku byly důležité. 

OK: Co si pamatuji, tak od roku 2009/2010, vždycky byly. 

AF: A byly ke všem filmům? 

LL: Nebyly asi vždycky 100 % u všech filmů. 

AF: Jsou filmy, u kterých debatu chcete, nebo ji považujete vyloženě za důležitou? 

OK: Rozhodně. 

LL: Už i v regionech chceme, aby debaty byly ke všemu. Dřív jsme byli takoví, že jsme říkali 

aspoň jednu debatu denně, ale myslím, že všichni v rámci dramaturgie pochopili, že to je 

potřeba i tady v Praze. Ustupujeme, když je promítání třeba až pozdě v noci, to se debata 

třeba nedá. 

OK: Zrovna teď podáváme žádost na grant a máme tam čísla, podle kterých to vycházelo tak, 

že letos byla debata uspořádána asi v 80 % případů, takže z nějakých 350 projekcí, bylo třeba 

280 s debatou. 

LL: Záměr je mít debatu vždycky, řekla bych, že se nedělá jen z technických důvodů, nebo 

když je na ni málo času. 

OK: Případně se někdy stane, že se debata nekoná z kapacitních důvodů. Naši koordinátoři 

obvolávají miliony lidí, ale někdy není reálné vše obsadit, ale snažím se maximálně. 

LL: Když máme například uvedené dvě reprízy filmu, tak je debata minimálně jednou. Nikdy 

se nestane, že bychom nějaký film pustili do světa bez debaty. 

AF: Nyní se na výběru filmů podílí Programová rada, tým dramaturgů a programový 

ředitel. Změnil se systém od dob Vašeho působení, a jak vlastně výběr probíhal? 

OK: Změnilo se to dost. 

LL: Systém se změnil. (…) Co se týče dramaturgie českých filmů, myslím, že české filmy 

tam spíš tak plavaly, ale určitě byl vždycky záměr je tam mít. 
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AF: Česká soutěž byla zavedena před třemi lety, do té doby sdružovala české snímky 

nesoutěžní kategorie Český pohled, přesto některé české snímky byly zařazovány do 

jiných kategorií. Proč jste k zavedení České soutěže přistoupili teprve před třemi lety a 

jak fungoval výběr filmů do té doby? 

LL: O tom jsem chtěla mluvit. Ty české filmy nám tak tak plavaly, protože produkce českých 

snímků nebyla tak velká a vždy tam hrálo roli i to, že kolébkou českého dokumentárního 

filmu byla Jihlava, která je navíc navázaná na FAMU. Pro nás pak spíš přicházely v úvahu 

tematicky laděné české filmy. 

LL: Postupem času to pro nás bylo čím dál tím víc důležité a začali jsme se tomu 

přizpůsobovat. Nejdříve byly filmy rozptýlené v různých kategoriích. Pokud se jednalo o 

premiéru, kterých jsme dříve moc neměli, šel snímek do Mezinárodní soutěže. Když byl 

laděný spíše tematicky, zařadili jsme ho do Lidskoprávní soutěže. Českým pohledem jsme 

kategorii nazvali až po delší době, abychom tomu dali nějaký rámec a zároveň bylo čitelné, že 

je pro nás český dokument důležitý a chceme mu dát prostor. 

OK: Český pohled je to od roku 2013. 

LL: Hodně dlouho jsme se potýkali s tím, že jsme byli viděni jako ryze tematický festival, 

který trošku rezignuje na formální kvalitu, což bylo a pořád je trošku těžké, protože ten výběr 

v českém rybníčku není úplně snadný, ale myslím, že se to hodně zlepšuje. Naší snahou bylo, 

abychom nebyli viděli jen jako ti, co jdou po tématu, ale že nás zajímá i formální stránka 

filmu. Byl to několikaletý boj, ale myslím, že se nám to za poslední 3–4 roky podařilo. 

Posunuli jsme se a myslím, že v současné době jsme pro filmaře (distribučně, pozn. autorky) 

zajímavý festival. Už je velká skupina těch, kteří stojí o to mít u nás film v premiéře. Nejdřív 

to bylo takové hledání, potom přesvědčování. Že nám na formálních kvalitách filmu skutečně 

záleží a věnujeme tomu vymezenou pozornost, jsme potom museli dát najevo skrze 

dramaturgii i tematickou sekci. 

Do určité doby byl součástí mezinárodní poroty i nějaký český dokumentarista nebo 

dokumentaristka, abychom to trošku integrovali, ale potom, nevím, v jakém roce a proč, to 

skončilo, asi když jsme už měli v porotě méně členů. 

OK: Tohle, co teď Lenka popisovala, je podle mého názoru vývoj tak do roku 2011/2012, 

kdy to byla taková osamocená kategorie o 4 až 5 snímcích. K nějakému zlomu došlo zhruba 

před těmi šesti lety, kdy se z toho stal Český pohled. Zvýšil se počet filmů, teď je tam obvykle 
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10–12 snímků a je to daleko více o tom, že hledáme nějakou pestrost, autorské záměry, 

tuzemská i zahraniční témata. 

OK: Hodně se to prolínalo. Než si to celé vzal pod sebe program a nějakou dobu jsem to měl 

na starost já, vždy mě zajímalo i to, aby ta kategorie měla v tom daném ročníku i nějakou tvář, 

kterou si dovedeme obhájit. Například, že se letošního ročníku účastní spousta silných 

osobností, že se dokumentaristi v tomto roce daleko více zaměřili na to, co se děje venku, než 

doma nebo že máme v programu několik intimních rodinných příběhů, aby to mělo nějaký 

konkrétnější obsah. 

AF: Aby to o něčem vypovídalo… 

OK: Ono je to samozřejmě ve vlnách a my se podle toho snažíme uzpůsobit. Jeden rok 

vznikne záplava skvělých českých filmů, že nevíme, co dřív, a pak je zase vlna, kdy tyhle 

osobnosti tradičně jako: Gebert, Bláhovec, Remunda, Klusák, Třeštíková, Kokeš, Tasovská, 

dělají tři roky na dalším projektu a my musíme daleko více přebírat a říkat si, že to zařadíme, i 

když je to slabší než loni. Nedá se říct, že bychom konstantně postupovali a dávali lepší a 

lepší filmy, protože se musíme hodně orientovat podle toho, jaká je zrovna vlna. 

AF: Vypovídá ta vzestupná tendence vyprodukovaných filmů také něco o české 

dokumentární tvorbě? 

OK: Ano. Myslím, že obecným trendem v posledních 3–4 letech jsou daleko sebevědomější 

autoři. Podle mne už neplatí ani to, že by Jihlava byla kolébkou českého dokumentu. Poslední 

2–3 roky jdou filmaři víc a víc ven, mají premiéry v Lipsku, na IDFě, v Shefieldu. Najednou 

máte daleko větší příležitost účastnit se zahraničních workshopů, Státní fond kinematografie 

koncentruje více peněz na méně projektů, takže o to víc se to celé zkvalitňuje. Když se pak 

filmaři potkají se svými vrstevníky na zahraničních festivalech festivalech, kde mají možnost 

sledovat podobné filmy, tak hned vidí úplně jiné možnosti. Tohle se hodně mění. Nyní se dají 

některé české dokumenty (například Kiruna – překrásný nový svět) srovnávat se špičkou 

evropského a světového dokumentu, což dříve nebylo. 

AF: Může v tom hrát roli již zmiňovaná podpora? 

OK: Určitě, podpora hraje velkou roli, i to, že to je mladá generace. 

LL: Myslím, že se to za ty poslední tři roky fakt změnilo. Pět let zpátky jsme z toho byli 

pořád trošku nešťastní. Hlavně z toho, že když dáme české dokumenty vedle sebe, jsou si 

v něčem vlastně děsně podobný. Režisér nebo režisérka se ve filmu vždy ukazují, vždy 
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s někým vedou filozofické rozhovory. Témata dobrá, ale to zpracování mělo vždy dost 

podobný charakter. Forma se hrozně moc opakovala, až bylo vidět, kdo je učí. 

LL: Když se vrátím ještě o kousek zpátky. Myslím, že k té důvěře, kterou nyní máme mezi 

českými dokumentaristy, pomohlo i to, že jsme stanovili jednu osoba, která s filmaři jedná, 

věnuje se jim, dává podporu a vytváří tak i takové osobnější vztahy. Díky tomu vznikl větší 

prostor pro debatu. 

AF: Můžete to více přiblížit? 

Myslím tím i takový servis, aby tvůrci věděli, co za premiéru u nás dostanou. To, že u nás 

budou mít premiéru zároveň znamená, že dostanou určité množství volných lístků, můžou si 

vytvořit guest list a jejich film promítneme ve 20 městech najednou, kde ho uvidí tolik lidí, 

kolik by v životě nevidělo. To je pro filmaře vlastně hodně atraktivní, protože se na ně 

v regionech lidé obvykle hodně těší, vědí, že režisér nebo režisérka přijedou, média s nimi 

udělají rozhovory, takže je to satisfakce i pro samotné tvůrce. Zároveň ví vše předem a můžou 

tomu přizpůsobit své potřeby. Jediné, co je škoda, že se tato festivalová návštěvnost nepočítá 

jako běžná návštěvnost kina, která se vykazuje při příležitostech jako je Český lev.354 

AF: Myslíte v případě regionálních projekcí? 

LL: Když je to festivalové uvedení. 

OK: Regiony jsou de facto jako distribuce, nejrozšířenější česká distribuce dokumentárních 

filmů… 

LL: Je to festival, ale zároveň i distribuce do dalších měst, kam by se film jinak neměl šanci 

dostat, ale je ten systém tak nešťastně nastavený, že se to nepočítá. Tohle je opravdu jedna 

z věcí, kterou bych viděla jako nějaký náš cíl do budoucna, udělat určitou lobby, aby tohle se 

změnilo a byla započítávána i návštěvnost filmu z těch festivalových projekcí, protože je 

opravdu výrazná. 

AF: Preferují čeští diváci více tuzemské snímky? 

OK: Těžko říct. Myslím, že v regionech tahle tendence byla, ale v posledních letech už to tak 

není. Dříve to bylo v regionech hodně spojené s tím, že spolu s filmem přijeli na debatu i 

samotní autoři a hlavní hvězdy. V posledních letech je návštěvnost českých a zahraničních 

snímků tak půl na půl, asi záleží taky na městě a lokálních dramaturzích.  

                                                 
354 Český lev je česká filmová cena. 
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LL: My máme třeba na festivalu v regionech takové pravidlo, že nechceme, aby české filmy 

tvořily více jak polovinu programu. Mluvím tedy vlastně o tom, že existuje hodně malých 

měst, která mají v programu třeba jen 6–8 filmů, takže když by si vybrali třeba tři, tak už je to 

takové hraniční. Ne že bych nechtěla dávat prostor českým filmům, ale potom se v programu 

neodrazí celá tematická šíře festivalu. Když už pořádáme Jeden svět v nějakém menším 

městě, je naším cílem poskytnout obrázek festivalu jako takového. Když si vyberu tři české 

filmy, tak tím už trošku tu celkovou dramaturgii popřu. 

OK: Jestli ještě můžu doplnit něco k tomu obsahu? Když o tom teď přemýšlím, tak pro mě 

jedním z takových pionýrů, který udělal mezinárodní film, byl Lukáš Kokeš s Pevností. Byl to 

malý film, který se stal velkým, a který následně procestoval svět. (…) Do té doby byli ti čeští 

autoři takoví ustrašení, kdy nepočítám Remundu s Klusákem. 

AF: Čím je podle Vás tento film výjimečný? 

OK: Nevím, podle mě se Lukáš z této FAMU skupiny vyjímá. Není takový Vachkův 

následovník, ale daleko více se soustředí na to, aby film dobře vypadal a byl srozumitelný i ve 

světovém kontextu. Když se na to podíváme takhle do detailu, tak Vachkův vliv je na FAMU 

znatelný, řada lidí ho následovala a dělala tato lokální témata. Jak říkala Lenka, seš před 

kamerou a točíš sebe. Tohle byl myslím takový zvrat, nejen Lukáš, ale i Martin Mareček a 

další, začali nad dokumentem uvažovat úplně jiným způsobem. Nejen Vachkův styl a jeho 

pojetí dokumentu jsou pro ně ty jediné správné. To je myslím také zásadní změna i to vnímání 

filmu skrze Vachka, že se úspěch filmu neodvíjí od toho, jak moc je snímek v zahraniční 

úspěšný nebo kolik lidí ho vidí.  

OK: Je tedy důležité zmínit, že ta druhá generace, myslím po Klusákovi, Gogolovi, 

Marečkovi, Králové a dalších, je úplně jiná. Jak jsem zmiňoval, mají jiný kontext, dosah i 

příležitosti být na zahraničních workshopech. (…) 

LL: Když jsme se o tom bavili s Lukášem 5 let zpátky na tom našem předfestivalovém 

setkání, tak byla ta situace ještě taková, že studenti neměli odvahu ani podporu na to, aby 

sami cestovali někam do zahraniční a konfrontovali se se zahraniční tvorbou, což je teď, 

myslím, mnohem otevřenější. Nevím, co se stalo, jestli se Vachek upozadil nebo se to nějak 

diverzifikovalo, ale už je to mnohem otevřenější. 

OK: On skončil ve funkci, teď to myslím převzala Alice Růžičková a myslím, že 

v posledních letech už tomu nedával takový důraz, navíc to víc vzali pod sebe Gogola 

s Marečkem a Klusákem, takže Vachka všichni respektují, ale už není tou vůdčí osobností. 
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LL: Ano, takže ta uzavřenost už není taková, to se změnilo. Vím, že jsme se o tom tenkrát 

bavili a říkali si, jaká je to škoda, protože těch příležitostí vycestovat bylo a je strašně moc a 

nikdo nemůže zpochybňovat, že je to jedině přínosný. 

OK: Přitom spousta filmů z této vachkovské éry je vlastně super, jen to nemá mezinárodní 

přesah. Je to takový svérázný žánr, když bych to řekl takhle česky. 

LL: (Přitaká) Když jsem byla na té projekci Klusákova Smetany v Nikaragui, tak jsem si 

říkala, nakolik tomu filmu tady ti lidé rozumí. Pak byla debata, něco si z toho vzali, ale 

vlastně něco úplně jiného. Některé ty vrstvy, jako ironii a humor nebyli vůbec schopni 

pochopit. 

OK: Protože Klusák s Remundou mají zrovna takový žánr Mika Moora. Trochu aktivistický, 

trochu drzý, akční, což je myslím srozumitelný, a proto to cestuje po Asii. V Latinské 

Americe samozřejmě ten samotný obsah… 

LL: To ano, ale pořád je tam to lokálno hodně cítit. 

AF: Proměňuje se globálností a lokálností zaměření u českých filmů? S kolegyněmi jsme 

došly k tomu, že se dá mnohdy říct, že se jedná o globální téma, které má ovšem lokální 

zpracování… 

OK: Dá se to tak říct… 

AF: Když jsme se bavily o jednotlivých snímcích, často jsme to musely rozdělit na téma, 

které má potenciál pro světový úspěch a formu, která je lokální. 

OK: Dá se však říct, že je tady přesně ta tendence mít globální téma i globální zpracování… 

AF: Pozorujete takový trend? 

OK: Ano. Myslím, že v následujících dvou až čtyřech letech bude český film pro zahraniční 

tvůrce daleko větší konkurencí. 

OK: Ještě jsme nezmínili další velkou skupinu lidí jako je David Čálek, Radim Špaček, ale i 

různí novináři a solitéři, kteří si dělají filmy po svém a jsou taky super. Třeba Saša Dlouhý, to 

je člověk, který se nebojí vyrazit ven a udělat film v Číně. 

LL: To je fakt takový nenápadný tvůrce, který nám vždy přinese něco zajímavého. Zrovna 

s ním máme takovou spolupráci, že když nějaký film uvede, tak jde na námi a nabídne nám 

ho. 
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OK: Máme takovou skupinu filmařů, kteří s námi hodně drží a když mají premiéru, tak jdou 

hned za námi. Je to přesně ten Saša, je to i David Čálek. 

LL: Pořád je to malý rybníček, takže je to zajímavé i v tom utváření prostoru. Myslím, že od 

té doby, co jsme vytvořili Českou soutěž a máme mezinárodní porotu, se to posunulo na úplně 

jinou úroveň. 

LL: Co je takový příběh sám o sobě, je potom ještě taková industry část festivalu, kterou 

děláme ve spolupráci s IDF, a která je samozřejmě nabízena i českým filmařům, pokud o to 

mají zájem. Velká práce je ale ještě před námi, protože o to ne vždy mají zájem nebo tomu 

rozumí nebo se toho nechtějí zúčastnit, ale ty příležitosti tady jsou. Řekla bych, že autoři jsou 

často málo odhodlaní do těch konzultací jít a zajímat se. Když jsou například pozváni na guest 

meet guest, kde se můžou potkat a bavit se se zahraničními filmaři, tak tam nepřijdou. Bydlí 

v Praze, mohli by si večer jít popovídat se zajímavými lidmi o filmu, ale nepřijdou. 

OK: Letos jsme například ve spolupráci s Institutem dokumentárních filmů udělali během 

festivalu hodinový program Czech docs coming soon, kde se mělo možnost představit zhruba 

osm projektů. Polovina z nich byly teprve chystané filmy, druhá půlka pak filmy, které už tou 

dobou běžely na festivalu. Každý tvůrce měl 5–6 minut, aby svůj film představil a řekl, o čem 

je. Takový ten klasický krátký žánr. 

OK: No a když jsem to pak viděl a následující týden jsem měl ještě možnost srovnání 

s podobným projektem na Docudays v Kyjevě (Docudays UA International Human Rights 

Documentary Film Festival, poznámka autorky), což je velký festival na Ukrajině, ale 

i v jiných zemích, tak je to zcela nesrovnatelné. Jednak je tu jazyková bariéra, a navíc u nás 

lidé nejsou vůbec zvyklí prezentovat, natož film prodat. 

LL: Nebo je tam pořád znát určitá neochota ve smyslu: „Když nejste schopni poznat, že je to 

dobrý, tak co bych vám tady měl povídat.“ 

OK: Ale nedá se to určitě zobecňovat, týká se to jen část í lidí. 

LL: Ale převažuje to, nemá to energii, není to promyšlené, neumí to zkrátka prodat tou 

sympatickou cestou a jednoduše říct, o čem to je, proč to natočili, a proč bychom se na to měli 

jít kouknout. 

OK: To je samozřejmě problém také toho, že k tomu nejsou vedeni školou.  Když se budeme 

bavit znovu o famácích, tak na tomhle pitchingu byl Jirka Konečný s Evou Tomanovou, kteří 
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byli v pohodě, ale ten zbytek, to byli lidé, kteří se s tím pořádně ještě nesetkali, nikdo je 

k tomu nevychoval ani nepřivedl. 

LL: Letos jsme měli ještě kulaté stoly nebo ten matchmaking (matchmaking, volně přeloženo 

jako dohazování, je výraz z prostředí počítačových her, v tomto významu lze chápat jako 

proces spojování filmařů dohromady, poznámka autorky) 

OK: Dá se říct, že se snažíme nějak přičinit. Jednak jsme udělali soutěž se zahraniční 

porotou, takže je to pro filmaře prestižnější a zavedli jsme představování filmů, abychom 

autory začali více nutit k tomu, aby se to učili. Je to samozřejmě dlouhodobý proces, 

nemůžeme suplovat funkci FAMu, která by je měla učit, jak obstát na globálním filmovém 

trhu, ale můžeme se k tomu připojit skrze organizaci podobných akcí. Třetí věc, kterou jsme 

začali dělat, je matchmaking. A je to velice praktické, jedná se o schůzky mezi jednotlivými 

festivalovými hosty. My do toho systému tedy můžeme přispět určitou organizační provizí, 

ale nemůžeme to ty autory naučit, to je role někoho jiného. 

LL: Jak jsem teď popisovala tu situaci, že mnoho českých dokumentaristů nevyužije možnost 

přijít na setkání s kolegy, tak jsou i tací, kteří chodí. Hodně se v tom umí pohybovat například 

Eva Tomanová. Přijde na projekci, po projekci si zajde popovídat s režisérem, aktivně se 

zúčastňuje a využívá podobných příležitostí. Ale bohužel je v té České soutěži stále hodně 

těch, kteří nejsou tak vidět a je to škoda, protože společně s akreditací dostanou pozvánky a 

program všech akcí, kterých se mohou zúčastnit, ale je dost těžké je sem dostat. V tom má 

Jihlava trochu výhodu, protože tam všichni odjedou a jsou tam. Není to jako v Praze, kdy si 

po projekci můžou jít dát večeři domů. Tady je zkrátka těžké je vytáhnout z domovů. 

OK: Dělat festival v Praze je vlastně dost hrozné (smích). 

AF: Zvýšila se kvalita České sekce od zavedení soutěže? 

OK: Neřekl bych, že je mezi tím rovnítko, spíš to důkladněji probíráme. Snažíme se laťku 

nastavovat výš a tu sekci neplnit čímkoliv, co je nám tematicky blízké, což jsme dělali před 

Českým pohledem. 

LL: Vždy jsme se bránili tomu, abychom dávali cokoliv, ale dalo by se říct, že to tak někdy 

možná vypadalo. Spíš jsme se chtěli přiblížit počtu filmů, které jsme slíbili v rámci grantu. 

OK: To také, což je zhruba těch 10–12 filmů. 

LL: Takže to nás pak nutilo k určitým kompromisům. 
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OK: Také máme zajímavou zpětnou vazbu od zahraničních porotců. Loni například Českou 

soutěž vyhrál film Nerodič, který se hodně líbil Haruka Hamě, ředitelce festivalu Jamagata 

v Japonsku, a vlastně i Ileaně Stanculescu z festivalu CinéDOC v Tbilisi. Pro nás to nebyl 

příklad vlajkové lodi, nemysleli jsme si, že by to byl dokument, který má soutěž vyhrát. 

Ačkoliv to téma bylo dobré, překvapilo nás, že vybrali zrovna tento film. Porotci nicméně 

ocenili zejména globální charakter tématu, což převážilo nad slabším zpracováním. 

OK: Letos (Ročník 2019, poznámka autorky) vyhrál snímek Dobrá smrt, to byl takový 

kompromis, protože v porotě seděli Harry Vaughn ze Sundance, ředitelka indonéského 

festivalu Alia Damaihati a ředitelka litevského festivalu Juste Zavisaite, kteří hodně řešili 

balanc mezi tématem a formou. Myslím, že šli po stejných věcech jako my. 

OK: Obecný feedback porotců prvního ročníku České soutěže byl nicméně takový, že 

uvádíme velký soubor kvalitativně nesourodých snímků. Podle nich je kvalita někdy kolísavá. 

Z deseti uvedených snímků podle nich do soutěže měla jít polovina, tedy 4–5 filmů. 

LL: Dávat 10 filmů je fakt hodně. 

OK: Na poslední programové radě jsme tedy začali projednávat možnost, jestli neoživit 

myšlenku, zda do České soutěži dávat všechno, nebo jen část, případně ji udělat ještě elitnější 

a zúžit výběr zase jen na 6–7 filmů. 

LL: V regionech jsme zavedli, že do programu může jít jen film, který bude mít premiéru. 

Dříve jsme do regionů pouštěli všechny české filmy, letos jsme si ale řekli, že je příliš 

velkorysé dávat všem takovou možnost, a rozhodli jsme se, že s tím začneme nějak pracovat. 

Chceš u nás mít premiéru? Dobře, potom ti můžeme umožnit, že Tvůj film promítneme ještě 

minimálně dvanáctkrát mimo Prahu. 

OK: Letos byl, myslím, i rekordní počet premiér, tedy asi 7 nebo 8 filmů, loni zhruba 5–6. 

LL: Ano, loni jich bylo hodně, ale letos asi nejvíc. 

AF: Řekli byste mi více o Ceně Pavla Kouteckého? Kdy vznikla? Jakou úlohu má na 

festivalu? 

OK: To už je nějakých 13 let. 

LL: Iniciativa vznikla od společnosti Film a Sociologie (Film & Sociologie, s.r.o., Tvorba 

a produkce dokumentárních filmů, sociologických studií, pořádání tematických seminářů 

a filmových přehlídek, poznámka autorky), tedy od Jarmily Polákové, která nás (Jeden svět) 

a Divadlo Archa oslovila, jelikož jsme byli od počátku silně spjati s Pavlem Kouteckým. Byl 

http://www.cinedoc-tbilisi.com/
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vlastně prvním porotcem a zároveň přítelem Igora Blaževiče a celého festivalu, který velmi 

podporoval. 

OK: Byl výraznou osobností dokumentární scény. 

LL: S Archou je to stejné zase v tom divadelním světě. 

LL: Jarmila Poláková chtěla Cenou Pavla Kouteckého podpořit českou dokumentární tvorbu 

a to tak, že se snažila shromáždit všechny české dokumentární filmy za poslední dva roky, 

stejně jako to děláme my. Byl to takový hezký večer v Arše, v porotě zasedali různé 

osobnosti, které vybíraly 1–2 filmy, udělovalo se čestné uznání a na závěr se vždy, jako 

taková vzpomínka, promítl jeden film Pavla Kouteckého. My jsme se jako Jeden svět podíleli 

na technické stránce a dramaturgii. Vždy jsme měli také zástupce v porotě. Byla to hodně 

unikátní soutěž i z toho důvodu, že vítěz získal finanční odměnu. Bylo to dotováno určitou 

sumou, dříve nějakých 100–200 tisíc, ale vždy se snažili, aby z toho nějaké peníze dostal 

i vítěz. V tomto ohledu to bylo hodně specifické. Nebylo to ani jako finále, protože šlo 

vyloženě o dokumentární tvorbu, nebylo to ani jako Jeden svět, jelikož nebyli čistě 

lidskoprávně zaměření, a nebylo to ani jako Jihlava, protože tam tehdy vítězi nedávali 

finanční odměnu. Vždy se to ve všem dost odlišovalo a bylo to hodně unikátní. 

OK: Nebylo to ani jako cena kritiků, protože složení poroty bylo vždy velmi pestré, takový 

mix zajímavých osobností. Byl tam třeba spisovatel, novinář, někdo od filmu. Své místo 

v porotě měl také přítel Kouteckého, někdo, kdo mu rozuměl a měl k němu blízko. Zároveň to 

nebylo ani jako Čeští lvi, kde je to hlasování podle mě úplně šílené, jelikož akademie slyší 

hlavně na nějaké PR a na to, o čem se zrovna mluví. 

AF: V čem byl pro kontakt s touto soutěží důležitý? 

LL: Díky této soutěži jsme se dostali blíž k mnoha českým dokumentům, které nebyly 

tematicky čistě lidskoprávní. Dříve se k nám samozřejmě takové filmy také dostaly, ale ne 

vždy je k nám jejich autoři přihlásili právě z důvodu lidskoprávního zaměření. Díky Ceně 

Pavla Kouteckého se nám otevřely dveře k velkému množství dalších lidí a příležitostem se 

s nimi bavit, ukázat, jací jsme a získat důvěru. Z hlediska zavedení České soutěže na Jednom 

světě byla tedy Cena Pavla Kouteckého velmi důležitá. 

OK: Ještě bych doplnil, že u Ceny Pavla Kouteckého hrálo velkou roli i takové motto, že se 

do soutěže vybírají filmy, jejichž režiséři se, podobně jako Koutecký, dívají na svět a na ten 

svůj problém z trošku jiné perspektivy, z takového dětského, naivního, ale hlavně originálního 
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a autorského pohledu. Tohle bylo gró té ceny, a myslím, že potom narazila na určité 

produkční a další limity (Lenaka Lovicarová přitaká). 

OK: My jsme od toho loni nebo předloni začali postupně odstupovat, určitým způsobem 

tomu začala konkurovat i ta naše soutěž. Začalo nám dávat daleko větší smysl integrovat 

vlastní cenu pro český film do našeho festivalu než mít takové slepé rameno nějaké soutěže, 

takže jsme od toho odstoupili. Divadlo Archa už taky odstoupilo a od Jarmily Polákové to 

převzala nadprodukce, která vytvořila festival ELBEDOCK355. První rok byla ještě Cena 

Pavla Kouteckého tady v Praze a bylo to udělané jako festival. 

LL: To byl 11. ročník. Jarmila Poláková řekla, že 10 let stačilo a že potřebuje, aby to vzal 

někdo nový, kdo má sílu. V loňském roce proběhl první ročník festivalu ELBE DOCK v Ústí 

nad Labem, během něhož se předala 12. Cena Pavla Kouteckého. Letos to proběhne znovu, 

my už se na tom ale nepodílíme, předáváme pouze seznam českých filmů, předvýběr už 

neděláme. Nejsme ani součástí poroty. Ondra Moravec je na festival určitým způsobem ještě 

napojený, ale spíše ze zájmu, už to není součást naší práce. My máme vlastní soutěž. Také to 

uteklo někam, kde už se v tom nejsme schopni zorientovat. Jako kdyby se ta scéna, co tady 

byla 10, schovala a dala za vznik nějakému jinému dokumentárnímu festivalu, který je teď 

nově zaměřený na debuty. Od nás to tedy odklonilo úplně jiným směrem. 

AF: V jaké fázi výběru rozhodujete o tematickém zaměření ročníku? Dříve, než filmy 

vidíte, nebo až po zhlédnutí přihlášených snímků? 

OK: Celkové ročníkové téma vymýšlíme v podstatě teprve v době, kdy začíná předvýběr, tzn. 

v září. 

AF: Čili tomu zaměření musíte přizpůsobit i další výběr? 

OK: To úplně ne. 

LL: Máme hodně tematických kategorií, hlavní téma se tedy většinou promítne do jedné až 

dvou kategorií, které jsou vytvořeny pro ten daný ročník. 

AF: Je možné vysledovat nějaké vývojové trendy i ve vaší festivalové dramaturgii? 

LL: Řekla bych, že vidíme filmy v daleko širším kontextu a věříme si. Nebojíme se do 

programu zařadit i témata, které by někdo jako lidskoprávní nepojmenoval a neviděl by 

důvod, proč je uvádí zrovna tento festival. My ale takové snímky do programu zařadit 

dokážeme. 

                                                 
355 Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK. 
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OK: Rozumíme lidským právům v široké perspektivě, takže v podstatě hledáme lidská práva 

i tam, kde na první pohled nejsou, a můžou to být filmy o rodině nebo početí jako film 

Nerodič. 

LL: Naše myšlenka je taková, že jakékoliv téma může tu danou minoritu podpořit už jen tím, 

že to téma přineseme a otevřeme veřejnosti. Například hodně intimní témata, jako je sexuální 

orientace. Loni jsme uvedli film ASEXUALOVE, což je velice zajímavé téma, které moc rádi 

otevřeme a bavíme se o tom. Vlastně by to měl být ideově bezbariérový festival, kde bychom 

vůči sobě měli být otevření a o těch věcech se bavit. 

OK: Přesně. Otevřenost je principem naší práce, to si říkáme pořád. 

LL: Myslím, že mnoho lidí může říct, proč tam dáváte tenhle film, kde jsou ta lidská práva? 

Nicméně my už jsme schopni si to obhájit. 

OK: To už se dostáváme k debatě, co jsou to lidská práva, a kdo považuje lidská práva za 

lidská, to je taková nekonečná debata. 

LL: K tomu, abychom tomu dali nějaký rámec a dokázali to uchopit a nějak srozumitelně 

prodat lidem, nám ale určitě pomáhají soutěžní sekce a tematické kategorie. Takovým 

hlavním lidskoprávním kanálem je právě ta Lidskoprávní soutěž, kde se občas ustoupí 

z formálních požadavků, protože jde o velmi důležité téma. 

OK: Ještě je k tomu přidružená kategorie Cesty ke svobodě, která je spjatá s tématy Člověka 

v tísni. 

LL: To je taková vzpomínková kategorie, která připomíná, co bylo pro Jeden svět to hlavní. 

OK: Přijde mi stále důležitější se tohoto pevného standardu držet a alespoň v těchto dvou 

kategoriích si připomínat, jak festival začal přistupovat k lidskými právům, když už se jiné 

kategorie proměnily. Třeba téma ekologie. Dlouho jsme měli tzv. kategorii Civilizace, která 

byla volnější a trošku popkulturní. Lidé to měli rádi, protože tam byla ekologická a lifestylová 

témata. Nakonec se nám to ale rozuteklo do dvou samostatných kategorií. První kategorie 

s názvem Zemětaje, zahrnuje čistě ekologická témata, což je v současné době daleko 

zásadnější téma a envirofilmů vzniká daleko víc, než před pěti-šesti lety. Druhá kategorie Ať 

žije život, se více orientuje na Byl to docela zásadní krok a byl důležitý i s ohledem problémy 

prvního světa, lifestyle a lidi, kteří takzvaně vystupují z davu a jsou něčím svérázní, specifičtí. 

I tohle jsou lidská práva. 
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DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU ZAMĚŘENÁ NA ANALÝZU JEDNOTLIVÝCH 

FILMŮ UVEDENÝCH NA FESTIVALU JEDEN SVĚT A FAKTORŮ, KTERÉ 

HRÁLY ROLI PŘI JEJICH VÝBĚRU. 

(Rozhovor přerušen telefonátem a odchodem Lenky Lovicarové do vedlejší kanceláře. Po 

jejím návratu jsme pokračovali analýzou dramaturgie jednotlivých filmů.) 

AF: V této části rozhovoru mám připravený seznam filmů uvedených na festivalu Jeden 

svět během uplynulých 10 let. Zajímalo by mne, podle jakých kritérií jste filmy vybrali, 

a jakou to mělo odezvu? A pokud dobrou, čím podle Vás diváky zaujal? 

NEVÍTANÍ 

LL: To je hodně zajímavé, s filmy Tomáše Škrdlanta jsme totiž měli velký problém. 

Přinášely skvělá témata, kterých se nedostávalo, ale samotné zpracování zkrátka drhlo, takže 

v tomto případě šlo o obrovský kompromis. Pro nás bylo nicméně důležité o tom tématu 

mluvit, jelikož vypovídá o kruté době 70. a 80. let, kdy se narodilo dítě s postižením a rodiče 

byli mnohdy nuceni k tomu, aby ho dali do ústavu. Tohle tedy bylo hodně silné tematicky. 

ZACHRAŇTE EDWARDSE 

LL: V tomto případě jsme hodně debatovali o tom, nakolik je důležité téma vs. forma, 

protože i tady to bylo trošku složitější. Opět ale šlo o silné téma, kdy se rodiče rozhodli 

přivést na svět dítě, kterému byl ještě před narozením diagnostikován Edwardsův 

syndrom [„Edwardsův syndrom je genetická porucha, která hned po Downově syndromu 

patří mezi nejčastější trisomie (numerická odchylka chromozomů). Novorozenci, kteří se 

s touto nemocí narodí, trpí vrozenými vývojovými vadami a malformacemi některých 

orgánů, což obvykle vede k úmrtí během prvního roku života. Edwardsův syndrom se 

nedá léčit a terapie je proto zaměřena na řešení život ohrožujících problémů“.],356a mělo 

to vlastně takový happyend, protože ta holčička žila daleko déle, než jí předpovídali. 

AF: Šlo o film natočený ve spolupráci s HBO, lišil se od ostatních? 

LL: Už si ani nepamatuji, že to bylo vytvořeno ve spolupráci s HBO, ale nějaké postupy by se 

tam zpětně vypozorovat daly. Myslím, že je to v něčem docela čitelné. Vždy je to dobré, ale 

tak trošku tomu něco chybí. Bývá to kvalitnější po formální stránce, ale asi to vždy vychází i 

z filmařských možností samotných autorů. Filmy, které s nimi natočil Lukáš Kokeš a Dagmar 

Smržová, nelze srovnávat. V tomto případě vyhrálo opět to téma. 

                                                 
356 https://zdravi.euro.cz/leky/edwardsuv-syndrom-priciny-priznaky-vysetreni/ 

https://zdravi.euro.cz/leky/edwardsuv-syndrom-priciny-priznaky-vysetreni/
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OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ 

LL: Film Od višní do višní je hodně svérázný film. Jana Boršková vystudovala scenáristiku a 

tohle byl hodně osobní film, který natočila, když jí zemřel táta. Je to dost specificky natočený 

film, ale má velkou sílu a je takový poetický. Na první pohled se toho člověk trošku zalekne, 

předěly jednotlivých kapitol jsou totiž vytvořeny záběrem na celou tvář samotné režisérky, 

která mluví na kameru. Někomu to přijde, že se moc vystavuje, ale potom to celé dává smysl. 

Myslím, že my jsme ten film tenkrát nedali do finálního výběru soutěže o Cenu Kouteckého, 

ale další rok, ho ředitelka festivalu Hana Kulhánková prosadila do programu našeho festivalu. 

NOVÝ ŽIVOT RODINNÉHO ALBA 

LL: Nový život rodinného alba je krásný film. Měli jsme velkou radost, že se objevil a 

můžeme ho dávat, protože to na tom plátně byla opravdu krásná podívaná. Samotné téma 

nebylo zase tak alarmující, byl to zkrátka pohled do jedné trošku komplikovanější rodiny, ale 

pro to výtvarné zpracování stálo za to ho zařadit a ukázat našim divákům, že je v rámci české 

kategorie, možné natočit takové věci. 

OK: Tohle byla situace v roce 2013 nebo 2014, ale teď bychom nad tím tak dlouho 

neuvažovali. Byla by to byla daleko jasnější volba, protože se nám zkrátka líbí. Myslím, že 

tento trend, oproti těm minulým letům, zesílil. Nyní jsou pro to kvalitní podmínky. 

STÁLE SPOLU 

LL: Myslím, že Eva Tomanová v rámci českého dokumentárního světa hodně vyniká, má 

svůj styl, a tohle je navíc dost bizarní příběh. 

OK: Také spolupracovala s Jirkou Konečným, což je producent, kterých moc není. Povedlo 

se jim dostat v premiéře na IDFu, což bylo velké, a jejich snímek pak všichni chtěli. Mít 

premiéru v Amsterodamu na IDFě znamená určitý milník pro režiséra a zároveň velkou 

reklamu. 

LL: Takže to byl po všech stránkách skvělý film na skvělé téma. 

V PAPRSCÍCH SLUNCE 

OK: V Paprscích slunce je skvělý film vytvořený v koprodukci se společností Hypermarket. 

(Hypermarket Film s.r.o. je nezávislá filmová produkční společnost se sídlem v Praze 

založená v roce 2003 Vítem Klusákem a Filipem Remundou) Zároveň je to snímek Vitalije 

Manského, který je naším stabilním hostem, jehož filmy uvádíme každý druhý rok. Důležité 

pro nás bylo i téma Koreje, které je u nás také poměrně tradiční. V Čechách totiž existuje 
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relativně početná skupina lidí, která se zajímá o Severní Koreu, víme tedy, že když uvedeme 

severokorejský film, že na něj tito lidé přijdou. Všechny tyto filmy mají jedno společné, a 

sice, že ukazují Severní Koreu opravdu jako bizár. Ono to možná ani moc jinak nejde, když se 

podívám na pět filmů o Severní Koreji, tak je vždy trochu podobné, ale Vitaliji Manskému se 

podařilo celý tento model otočit. Někdo, možná Gogola nebo kdo, mi dokonce říkal, že to 

považuje za jeden z novinářských počinů století. Díky výměně karet v kameře během 

natáčení, totiž nikdo z lidí, kteří hlídali, nepoznal, že nenatáčí pouze to, co má. Je za tím 

taková legenda, mám tento film vlastně dost rád. 

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM 

OK: Normální autistický film je skvěle udělaný snímek na důležité téma. Zároveň to bylo 

v roce, kdy jsme začali s Jedním světem pro všechny, tedy konceptem otevřenosti pro diváky 

s postižením. Tento film nakonec vyhrál i Českou soutěž. 

LL: Zároveň byla velice zajímavá analýza Lukáše Kokeše na tom našem regionálním setkání, 

ve které srovnával Normální autistický film a druhý film o autismu od polských autorů, což 

byl naprosto krásný biják a vlastně hraný film. U Normálního autistického filmu se zase dají 

sledovat takové ty klasické české postupy. 

OK: To je pravda. 

LL: Stále jde do rozhovorů před kamerou a… 

OK: On není před kamerou, ale je slyšet, jak s těmi dětmi mluví. 

LL: Ano, ale to téma tam pořád tlačí dialogem, zatímco v tom polském filmu, se kterým ho 

Lukáš (Kokeš, poznámka autorky) srovnával, to k vám přichází podprahově. Podobně jako to 

prezentoval Janek, se tam nikdo neřeší. S čím se ten dotyčný člověk a jeho okolí potýká, 

objevíte až skrze příběh. Kokeš v té analýze tedy poukazoval na to, že jsme tady, oproti té 

polské produkce, která je kvalitativně úplně někde jinde, stále ještě svázaní určitou 

specifickou tvorbou. 

OK: Polská produkce je úplně někde jinde, taky mají více škol a lepší zázemí. My máme 

FAMU, Zlín, Písek. 

LL: Takže u nás byl Normální autistický film senzace, ale v tom světovém měřítku to trošku 

pokulhávalo. 
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DĚTI ONLINE 

OK: Film Děti online jsme zvolili proto, že reflektuje hodně aktuální téma. Formální stránka 

asi nebyla žádná sláva, ale dávali jsme ho v premiéře a šel do škol. Jeden svět na školách jsme 

ještě nezmiňovali. Jedná se o dopolední projekce a tento film tam velmi rezonoval. Všechny 

děti znají youtubera Zachyho a vystupovaly tam také dvě slečny, které zažily kyberšikanu, 

takže se nám to pro školy hodilo. Pro studenty se snažíme vybírat takové filmy, ve kterých 

vystupují hrdinové nebo hlavní postavy, se kterými se dokáží ztotožnit. Tento film byla tedy 

z mnoha důvodů jasná volba. 

DUŠI NEPRODÁM 

OK: Eva Tomanová dělá podle mě taková hollywoodská témata, která překlápí do 

dokumentů. Vždy je to buď příběh o nějaké nestandardní rodině nebo silné ženě, která si našla 

blbce. V něčem je to podobné tvorbě Heleny Třeštíkové, akorát to není časosběr (časosběrná 

metoda, poznámka autorky), ale hodinový film, v takových jasných a rázných krocích. 

Tomanová v 90. letech, myslím, pracovala v pořadu Na vlastní oči, má tedy takové 

publicistické zázemí. (…) 

LL: Přitom je to taková křehká žena. Někdy je ale konfrontována s nepříjemnými reakcemi, 

které jsou pro ni mnohdy složité, například ve Varech, kde uváděla snímek Stále spolu. Lidé 

to prý absolutně nechápali a byli dost nepříjemní. 

OK: Ona je pro mě fakt novinářská dokumentaristka, co ví, co chce a ta témata v podstatě 

vrství rok po roce. I v tomto snímku se objevuje mateřství a péče o děti, a myslím, že to v tom 

roce docela dobře fungovalo v regionech. 

O ČO IDE IDĚ 

OK: O čo ide Idě byl film, který jsme měli trochu pod čarou, ale nakonec jsme ho zařadili. Už 

ani nevím, co rozhodlo, jestli nám něco vypadlo, nebo jsme se nakonec shodli? (…) Hodně 

jsme to konzultovali s programy sociální integrace. Vždycky, když děláme výběry, tak 

některá teritoria nebo témata konzultujeme s jinými sekcemi. V tomto případě s tím souhlasili. 

Taky jsme měli jistá očekávání, že zafunguje jméno Ida Kellarová a že lidé znají Čhavorenge. 

ASEXUALOVE 

LL: V případě snímku Asexualove zvítězilo téma. 

OK: Určitě. Bylo to něco, o čem se do té doby vlastně vůbec nemluvilo. 
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LL: Bylo by fajn, kdyby byl snímek ještě lépe propracovaný, ale téma bylo skvělé. (…) 

NERODIČ 

AF: Proč měl podle Vás snímek Nerodič takový úspěch u mezinárodní poroty, 

pomineme-li téma, které je oslovilo? Nebo bylo zásadní právě to téma? 

OK: Myslím, že zásadní bylo téma, zejména to, že se tradiční pojetí rodiny proměňuje 

globálně, že nejde pouze o lokální záležitost. 

LL: V různých zemích se může otevřenost vůči tomuto tématu lišit, mohli tedy ocenit i to, že 

se načínají témata, která jsou u nich třeba ještě tabu. Pro Západní Evropu asi ne, ale třeba pro 

Japonsko a Gruzii už ano, takže si myslím, že pro ně mohlo být důležité i tohle. 

OK: Snímek zároveň ukazuje i věci, o kterých člověk neví nebo se o nich nemluví, například 

jak dojde k početí, jedná-li se o homosexuální pár. Myslím, že se toto téma povedlo Janě 

Počtové do filmu dát velmi nenásilně, a ještě s nějakým vtipem. 

LL: Zařadila i své vlastní strasti, takže je to film také o ní. 

AF: Je zvýznamněné autorství něco, co můžeme v rámci české dokumentární scény 

považovat za typické? 

OK: Ano, to určitě. 

LL: Řekla bych, že hodně. 

OK: Když jsme u toho, tak bych zmínil například film Epidemie svobody, který jsem z tohoto 

důvodu v programu vůbec nechtěl. Tereza Reichová a její film. 

LL: To je taková trošku levičácká frakce FAMU, která je v různých názorech dost extrémní. 

Ty filmy jsou dost dobré, ale podané s určitou urputností, která tomu tématu někdy škodí. 

OK: Takový aktivismus. V tom filmu jsem já a mohla jsem o tom v klidu napsat 

dvacetistránkový článek, ale ne, rozhodla jsem se to natočit. To je pro mě tento film, nemá 

v sobě v podstatě žádné filmařské kvality, jedná se spíš popis pocitů, dojmů a obrázek toho, 

jak se s někým někde dohaduje. 

LL: Je to trošku bomba hozená do světa, jelikož autorka ve filmu vyslovuje různé názory na 

téma, které není snadné prodiskutovat v krátké debatě po filmu. Nebyla jsem tady, ale 

s uvedením tohoto snímku bych měla velký problém, protože se z toho ve výsledku může 

zbraň. Když se snímek dostane do regionu, ve kterém je hlavní organizátor odpůrcem 
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očkování, může si do debaty pozvat takové hosty, z jejichž debaty vyplyne, že je to celé 

špatně. 

OK: I takové filmy ale uvádíme, i když jsou kontroverzní a dovedou rozdělit publikum. 

LL: Je pravda, že se o nich musí mluvit. 

OK: A to byl nakonec i ten důvod, proč to tam padlo, i když ten film je hrozný. 

FILM VÝCHOVA K VÁLCE 

OK: Výchova k válce je skvělý film. Pro mě je Adéla Komrzý taková hvězda na vzestupu. 

Hodně té filmařině dává. Momentálně dělá dva filmy naráz, jeden o paliativní péči, druhý o 

Vašulkových a videoartu. Je velice schopná, hodně nad tím přemýšlí a tohle téma se jí, 

myslím, také povedlo. 

Byl to myslím Český žurnál, který má samozřejmě svoje televizní limity, ale myslím, že 

udělala maximum, aby to to byl snímek do kin a mohl obstát i na festivalech, to mě na ní baví. 

Velice dobře nad filmem přemýšlí a umí o tom i mluvit. Armáda a povinná služby byly v tom 

roce navíc hodně důležité téma, teď už je to zase naštěstí pryč. Hodně často tedy rozhodujeme 

podle toho, jaké téma ve společnosti rezonuje, jaké jsou fenomény, nebo o čem se mluví a 

píše. 

IVETKA A HORA 

OK: Film Ivetka a hora jsem viděl docela nedávno, asi před rokem, a když jsem si k tomu 

potom načítal další materiály, zjistil jsem, že jedním z důvodů, proč rezonoval byl fakt, že se 

jednalo o téma náboženství, o kterém se po revoluci příliš nemluvilo. A tento snímek vypráví 

o dívce, která má opakovaná mariánská zjevení. Ve výsledku ale snímek ukazuje zejména to, 

jak takový nestandardní náboženský akt může člověka, s nímž je spojován, společensky 

ovlivnit. Myslím, že to byl dost intimní společenský vhled do dané komunity. 

LL: A bylo to na Slovensku. 

OK: A bylo to Slovensko. Za mě je to možná jeden z nejlepších filmů, které Janeček udělal. 

LL: Já si ho pamatuji v obrazech. 

OK: Je to takový lyrický snímek. 

(…) 
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AF: Je možné za posledních 10 let vysledovat v české kategorii nějaký vývojový trend? 

Co vypovídá Česká sekce o českém dokumentu? Přibližují se čeští autoři kolegům ze 

zahraniční? 

LL: Myslím, že se autoři opravdu více osvobozují od vlivu Karla Vachka, který měl na 

FAMU velice silnou pozici, a začínají objevovat nové možnosti. Je to daleko pestřejší než 

před těmi osmi lety, kdy to bylo takové schematické a víceméně stejné. 

AF: To, že se ve filmech objevuje autor, je pro český dokument typické? 

LL: Ano, to je hodně typické, ale myslím, že to ustupuje. Také je možné, že vzniká víc filmů 

a je tudíž lepší výběr. 

OK: Myslím, že se objevuje silná vlna lidí, kteří mají touhu zpracovávat globální témata a 

nepojímat je už tak lokálně, ale snaží se i o globální zpracování. Pak jsou tady stále lidé jako 

je Vít Janeček, Zuzana Piussi, který pracují více aktivisticky, a řekl bych, že to nedělají pro 

kino. Chtějí zaznamenat kauzu, to je vše. Kauza a hotovo, děláme další kauzu, proto toho 

dělají tolik. 

LL: Zajímavé by bylo srovnání české a slovenské dokumentární scény. Myslím, že tam tolik 

snímků nevzniká, ale přichází opravdu zajímavé věci, které nemají tak jasný rukopis, jaký lze 

vysledovat u nás. 
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Příloha č. 5: Výsledky filmových analýz 

 

 


