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 Terezie Vítková se ve své diplomové bakalářské práci zaměřila na zajímavé téma 
sebeprezentace filmového festivalu specializovaného na lidskoprávní problematiku, konkrétně 
českého festivalu Jeden svět. Práce vznikala poměrně dlouho a během jejího vzniku jsme s diplomatkou 
prošly i několika cestami, které se nakonec ukázaly být jako problematické. Tato okolnost se do jisté 
míry odrazila i na struktuře práce. Přesto myslím, že na její výsledek měly nakonec pozitivní efekt a 
odstředivá struktura diplomové práce umožnila otevřenější pohled na téma z více stran. 
 Autorka si po zralé úvaze vybrala jako analyzovaný vzorek čtyři ročníky festivalu ve frekvenci 
pěti let, tedy ročníky, které se uskutečnili v letech 2004, 2009, 2014 a 2019. Svůj výběr jasně 
zdůvodnila. Nejvýraznější slepou odbočkou se ukázala být kvantitativní socio-lingvistická analýza 
těchto ročníků, která přes pracnost metody nakonec přinesla data, která se hodila jen k dílčím 
analýzám. Odhalila však například nepoměr mezi celkovými poselstvími vedení festivalu a hlavními 
tématy jednotlivých ročníků a jejich konkrétně nabízeným filmovým programem. Tento rozpor se do 
jisté míry ukázal jako relevantní i v další časti práce. Socio-lingvistický exkurz zůstal fragmentární, ale 
už jen pro ohledání metody důležitou částí práce. 

Terezie Vítková nakonec upřednostnila postfucaultovský teoretický rámec a metodu kritické 
diskurzivní analýzy Normana Fairclougha. Autorka práce nahlíží na festival jako na „instituci“, která „s 
vlastní agendou přispívá k reprodukci sebe sama“ právě „svým dozorem nad produkováním jazykových 
reprezentací (ať už vizuálních, audiovizuálních či řečových)“ (str. 61). S touto výbavou a obohacena 
východisky film festival studies nás přehledně uvádí do kontextu a specifik lidskoprávních světových 
festivalů, stejně jako nám v teoretické metafoře festivalového okruhu Juliana Stringera ukazuje 
komplikované vztahy na poli českých festivalů dokumentárních filmů.  

V samotných analýzách jazyka sebeprezentace jednotlivých ročníků festivalu Jeden svět pak 
diplomantka odhaluje mnohé – na příklad různě realizovanou, a přitom opakující se taktiku 
sebeprezentace festivalu jako držitele „moci“. V tomto konkrétním případě jde o držitele unikátního 
know-how a unikátní služby, jíž veřejnosti na rozdíl od jiných médií nabízí a poskytuje. Další 
konsistentní rys, který autorka nachází ve všech ročnících festivalu, je důraz na aktuálnost nebo na 
„zvýznamňováním negativních dopadů“ jevů ve festivalových filmech, jež pozici festivalu jako akutně 
potřebného fenoménu ještě zdůrazňuje. Minimálně dvakrát se v sebeprezentaci festivalu objeví 
dokonce tendence směrem k suplování úlohy politiků (v roce 2009, kdy se festival stal součástí akcí 
spojených s předsednictvím ČR v EU, a v roce 2019). Terezie Vítková dále dokládá, jakým způsobem a 
na jakých hodnotách dlouhodobě staví festival své podněcování k aktivismu ve společnosti. 

Jako velmi podstatné v diplomové práci vnímám mapování poměrně dynamického vývoje 
sebeidentifikace festivalu v čase. Autorka zachycuje kupříkladu rostoucí sofistikovanost PR kampaní 
festivalu (od doslovnosti k práci s participací diváka, ambivalenci pojmů a zvědavostí, až po otevřenou 
strukturu kampaně v r. 2019 založenou na její abstraktizaci). Jak už bylo naznačeno výše, tyto 
proklamace ale ne vždy úzce souvisí s hlubší sebeprezentací festivalu v rámci jeho dramaturgického 
výběru a popisu jednotlivých filmů (nejvýrazněji můžeme tento trend sledovat podle analýz 
diplomantky asi opět v ročnících 2009 a 2019). Taktika prezentace postoje festivalu v tom kterém roce 



je postupně obohacována novými prvky – například důrazem na hodnotu rovnoprávnosti v posledních 
dvou analyzovaných ročnících.  

Společně s autorkou sledujeme, že festival se z orientace na celosvětové problémy a 
otevřeného politického dialogu postupně ve svém hlavním komunikačním proudu přiklání k 
celospolečenským jevům, k nimž v primárním rovině nezaujímá jednoznačné stanovisko. To ovšem 
zřetelně vyplývá z dramaturgie a popisu jednotlivých filmů. Za zmínku stojí i velmi rozdílný přístup 
festivalu ke dvacátému a třicátému výročí Listopadu 1989 a důležitým aspektem je také měnící se vztah 
k významu umělecké kvality uváděných filmů, který s věkem festivalu postupně nabývá na důležitosti.  

K práci nemám zásadnější připomínky, považuji ji za velmi inspirativní pro další bádání na 
podobná témata. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na katedře filmových studií bych ocenila hlubší 
analýzu festivalových audiovizuálních spotů, které s výjimkou roku 2009 nejsou ani podrobněji 
popsány. Práce by si také zasloužila ještě jednu jazykovou korekturu. 
 Diplomovou bakalářskou práci Terezie Vítkové hodnotím přes drobné výhrady jako výrazně 
nadprůměrnou a navrhuji ohodnotit ji známkou výborně. 
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