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Oponentský posudek na diplomovou práci Petra Felčera s názvem „Občanská
válka v libanonské kinematografii“
V této diplomové práci se diplomant Petr Felčer zaměřuje na téma reflexe
libanonské občanské války (1975-1991) ve filmové tvorbě několika vybraných
libanonských režisérů. Je třeba říci, že v posledních několika letech svět doslova objevuje
libanonskou kinematografii. Pozornost světové veřejnosti vzbudily ku příkladu
festivalově oceňované filmy režisérky Nadine Labakī, z nichž poslední Kafanāḥūm (2018)
se dokonce propracoval k nominaci na americkou cenu Oscar v kategorii cizojazyčný film.
O rok dříve se tutéž nominaci podařilo získat Zijādu Duwajrīmu s filmem Qaḍīja raqm 23
(2017).
V úvodu diplomant představuje strukturu práce, jež je rozčleněna do dvou
rozsáhlejších částí. V první části nejprve autor na pozadí historického vývoje v moderní
době podává socio-kulturní a identitární charakteristiku jednotlivých složek rozmanité
libanonské společnosti, které jsou v zásadě historicky utvářeny podle konfesionální
příslušnosti: maronité, sunnité, šíité, drúzové, řecké pravoslaví. Dále diplomant provádí
exkurz do historie libanonské kinematografie, přičemž zvýšenou pozornost věnuje
zpracování historické tematiky ve filmové tvorbě. Počátky filmové tvorby na
území Libanonu sice sahají již do 30. let minulého století, skutečný rozmach
kinematografie je však třeba klást až do 50. let. V letech 60. zažívá libanonský filmový
průmysl v klimatu relativní politické a ekonomické stability jakýsi boom (i vlivem
působení některých egyptských tvůrců), až na přelomu 60. a 70. let se však objevuje
několik filmařů z jakési „nové vlny“, kteří studovali na Západě a jež zpracovávají domácí
sociální a politická témata s větší hloubkou a citlivostí. Dále autor popisuje to, jak se téma
občanské války tou či onou měrou odráží obecně ve filmové tvorbě počínaje 90. léty. Při
podrobnějším líčení děje dvou filmů, Bajrút al-ġarbīja (1998) a Macārik ḥubb (2004), však
poukazuje na zajímavou skutečnost, jíž je tendence filmařů zobrazovat ozbrojený konflikt
jaksi na pozadí děje, bez účasti postav na tomto „bratrovražedném“ občanském konfliktu.
Tento pozoruhodný fakt je interpretován především tabuizací občanského konfliktu
v poválečném období národního smíru.
V úvodu druhé části práce se diplomant dostává k charakteristice filmové tvorby
v sledovaném období občanské války. Rozčleňuje tvorbu a její tvůrce do několika
kategorií (lokální komerční film, nezávislý koprodukční film, tvůrci na pomezí komerční
a nezávislé produkce, tvůrci na pomezí hraného filmu, divadla a dokumentu). Následně
autor přechází ke zkoumání reflexe občanského konfliktu na základě sémiotické analýzy
čtyř vybraných filmů – jedná se o výzkumnou část diplomové práce -, které vznikly během
občanské války a jejímiž tvůrci (režiséry) jsou filmaři zmíněné „nové vlny“ (Bajrūt jā
Bajrūt (Mārūn Baġdādī, 1975), Ḥurūb ṣaġīra (Mārūn Baġdādī, 1982), Bajrūt al-liqā`
(Burhān cAlawīja, 1982), Ġazl al-banāt (Jocelyne Ṣacb, 1985)). Nejprve diplomant provádí
sémiotickou analýzu ústředních postav jednotlivých filmů, všímá si vizuálních, zvukových
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a verbálních znaků, jež je charakterizují. V další části se pak pokouší identifikovat základní
schémata konfliktních (binárních) opozic (např. konflikt třídní, identitární, generační,
klanový).
V obsáhlém závěru pak nalezneme shrnutí první části práce a především pak
syntézu druhé, analytické části. Diplomovou práci uzavírá bohatý seznam použitých
zdrojů a literatury, který obsahuje použité primární prameny (filmy), sekundární
literaturu a internetové zdroje.
Je třeba uznat, že si diplomant vybral velmi zajímavé a závažné téma, které je navíc
zaměřené na audiovizuální umění, což je na naší katedře, pokud vím, vzácný případ
diplomové práce. Velmi oceňuji šíři záběru práce – tematicky se dotýká jak moderních
politických dějin Libanonu, tak jeho dějin sociálních a kulturních. Petrovi Felčerovi se
vskutku podařilo vytvořit jakousi kapitolu z dějin blízkovýchodní kinematografie,
zasazenou do širšího kontextu dobových reálií. Práce má navíc velmi vysokou stylistickou
a formální úroveň, její autor prokázal filologickou zdatnost pracovat nejen se zdroji ve
spisovné arabštině, ale především v libanonském dialektu arabštiny. Diplomant navíc
věnoval velkou péči transkripci arabštiny (vlastní jména, úryvky z filmů apod.).
Naopak slabá stránka předložené práce souvisí se zvolenou metodologií
sémiotické analýzy, která je náplní druhé části práce (oddíl 2.2.). Považoval bych za
vhodné věnovat metodologii přinejmenším podkapitolu již v úvodní části práce.
Diplomant v této souvislosti jen letmo odkazuje na známou práci Rolanda Barthese (s. 46),
nikde však není pojednáno o mechanismu této metodologie, ani o její terminologii. Nikde
dále v textu pak již však na zmíněnou práci není odkazováno. Navrhuji, aby tedy o
teoretických východiscích své analýzy diplomant pohovořil během obhajoby.
V průběhu četby textu jsem si ještě všiml několika drobných chyb/přehlédnutí:





Str. 26-27: U filmu 74 isticāda li-niḍāl by bylo vhodné uvést rok jeho
dokončení/uvedení (2012).
Str. 29: Ġassān Salḥab (namísto Ġasān)
Str. 31: Rāwija aš-Šābb (namísto Rāwīja)
Str. 38: Lubnān fī ad-dawwāma (namísto dawāma)

Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že i přes uvedené nedostatky podle mého
názoru splňuje diplomová práce Petra Felčera jak formální, tak obsahové požadavky
kladené na vypracování diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem
k uvedenému práci předběžně navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře. Nechť o
konečné známce rozhodne komise na základě průběhu obhajoby.
V Praze dne 31. srpna 2020
PhDr. Viktor Bielický, Ph.D.
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