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Terezie Vítková: Festival Jeden svět. Bakalářská práce, Katedra filmových studií FF UK, 

Praha 2020, 68 s plus přílohy. 

 

Bakalářská práce Terezie Vítkové není typickou studií o festivalu jako události, jak by mohla 

vypadat, kdyby bezprostředněji navazovala na přístupy tzv. „festival studies“. Spíše než o 

vnitřní organizační mechanismy a sociokulturní rituály, žitou zkušenost návštěvníka, místo 

festivalu na festivalové mapě, vztah k lokální kultuře města nebo k filmovému průmyslu se 

Terezie Vítková zajímá o diskursivní konstrukce, které festival komunikuje směrem 

k veřejnosti. Vzhledem k zaměření festivalu na lidská práva a globální společenské problémy, 

a nikoli například na autorské styly či národní kinematografie, se tento přístup jeví jako 

vhodný, byť bychom ho mohli očekávat spíše na katedře komunikačních studií než filmové 

vědy. Práce postupuje od vymezení výzkumného problému, reflexe pojmů diskurs a 

ideologie, metody kritické diskursivní analýzy a zvoleného vzorku přes rekonstrukci kontextu 

(místo Jednoho světa v segmentu českých a světových dokumentárních festivalů) po analýzu 

hlavních diskursivních konstrukcí v oficiální komunikaci čtyř ročníků festivalu. 

 

Čtyři ústřední kapitoly jsou tvořeny případovými studiemi ročníků 2004, 2009, 2014 a 2019. 

Terezie Vítková je člení do podkapitol, které se věnují konstrukci hlavního tématu, festivalu 

jako platformy pro jeho komunikaci, a nakonec dramaturgii jako konkrétní artikulaci tématu. 

(Nezapomíná přitom zdůrazňovat, že mezi těmito rovinami nemusí existovat reálná shoda.) 

Výsledky analýzy tuto volbu dostatečně ospravedlňují: nezískáme sice přehled o celkové šíři 

komunikovaných témat a vztazích mezi nimi, ale získáme plastický obraz o proměnlivých 

diskursivních strategiích, které festival spojují s konkrétními institucemi a osobnostmi 

v závislosti na proměnách širšího společenského kontextu. Vítková takto názorně ukazuje 

posun od odstředivého důrazu na válečné a humanitární krize ve světě, které festivalové 

komunikaci dominovaly v nultých letech a které se přímo vázaly na aktivity spřízněné 

organizace Člověk v tísni, k dostředivějšímu pohledu na sociální problémy vnitřně rozdělené 

společnosti desátých let 20. století. Alespoň v obecné rovině se přitom průběžně dotýká i 

vztahu mezi diskursem a mocí, když ukazuje, jak oficiální komunikace naturalizuje hodnoty, 

z nichž svou agendu odvozuje, a jak je používána k prosazování zájmů festivalu, a to i za 

cenu přímého propojování s politickou mocí na národní i evropské úrovni.  

 

Práce by v tomto směru samozřejmě mohla zajít mnohem dále a pokusit se o důkladnější 

kritickou analýzu lidskoprávní „ideologie“ a její artikulace v dramaturgii. Vítková také mohla 

důsledněji postihnout a pokusit se vysvětlit rozpory mezi jednotlivými úrovni diskursu, tedy 

např. mezi tiskovými zprávami, rozhovory a praktickou dramaturgií. Nicméně pro formát 

bakalářské práce je dosažený výsledek více než dostatečný Na textu oceňuji jednak schopnost 

logicky a přehledně strukturovat závěry, a především kriticky zkoumat zdánlivě samozřejmé a 

neproblematické poselství lidskoprávního festivalu, s nímž autorka jinak evidentně 

sympatizuje. Schopnost kriticky hodnotit výsledky vlastního výzkumu a psaní se odráží 

v popsaném neúspěchu kvantitativní sociolingvistické analýzy. K textu mám jen drobnou 

výhradu: výběr a členění případových studií není zcela jednotný, nedodržuje přesně 

vytyčenou strukturu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 28. 8. 2020 

        doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. 


