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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Mgr. Tomáš Blümel 

Název práce: Příspěvek ke studiu ozbrojeného neorganizovaného odporu proti 

nacistické/fašistické okupační moci za druhé světové války zemí Visegrádské skupiny ve 

filmu 

Jméno oponenta práce: Mgr. Petr Kopal, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  3 

 

Stručné hodnocení: 

Autor zná velmi dobře historickou literaturu, totéž však už zdaleka nelze říci o filmové 

literatuře. Čerpá z reprezentativní příručky (J. Płażewski, Dějiny filmu) a z webových zdrojů. 

V podstatě pomíjí (polské, české, slovenské a maďarské) tištěné noviny a časopisy, včetně 

filmových periodik. Co se týče primárních pramenů, za něž si autor zvolil samotné filmy, 

možná by bylo přínosné alespoň přihlédnout k archivním zdrojům. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

Stručné hodnocení:  
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Problém vidím v tom, že obor, tj. historie, vlastně nemá žádné hotové či spolehlivé 

metodologické nástroje pro práci s filmem jako historickým pramenem. Historik je musí 

nacházet, modifikovat. Zde se pouze vychází z jakýchsi základních premis, že film je 

legitimním historickým pramenem a že „výrazně“ formuje (kolektivní) paměť (otázka vlivu 

historického filmu na historickou paměť je přitom poněkud složitější; efekt „filmu paměti“ 

závisí na návštěvnosti/sledovanosti, na recepci), čímž má být patrně objasněna volba tématu, 

tedy orientace na film. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

3 

 

Stručné hodnocení: 

Práce sice obsahuje teoreticko-metodologický úvod (resp. 1. kap.: „Film jako historický 

pramen“), ale metoda není její nejsilnější stránkou – což by se ovšem jistě dalo říci o nejedné 

„čistě“ historické práci, která se zabývá historickým filmem. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 3 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Stručné hodnocení: 

Analýza spočívá vlastně ve filmové recenzi, napsané svým způsobem poučeným divákem, tj. 

historikem; poněkud nadbytečné je pak hodnocení „uměleckých kvalit“, resp. „nedostatků“. 
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K pramenům a literatuře viz výše – bod 1. Obecně lze asi říci, že hlavní (velký) přínos práce 

tkví ve shromáždění faktografie (cenné jsou zvláště informace o okolnostech vzniku a 

uvedení filmů, o recepci), spíše než v analýze či interpretaci. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autor „vycházel především z primárních pramenů v podobě konkrétně vybraných 

filmů“ –  což lze mít za zcela legitimní volbu. Problém je ovšem právě v oněch filmech jako 

primárních pramenech, neboť film zkrátka je problematickým pramenem, s nímž se historici 

stále teprve učí zacházet. Místo hledání odpovídajících nástrojů se přitom nezřídka spokojí s 

oblíbenou disciplínou „realita – fikce“, tedy s hodnocením historické „správnosti“ 

(historických) filmů. To naštěstí není Blümelův případ, neboť se navíc podrobně zabývá i 

okolnostmi vzniku a uvedení filmů, jakož i otázkou recepce. Je si vědom toho, že filmová 

reprezentace minulosti vypovídá také (ne-li hlavně) o době svého vzniku. Při posuzování 

„samotného zobrazení historických skutečností“ vnímavě reflektuje motivace tvůrců, nezřídka 

spočívající nikoli v neznalosti či záměrné manipulaci, nýbrž v čistě dramaturgické rovině.  

T. Blümel zná a používá historickou literaturu, ale ta bohužel nenachází svůj 

rovnocenný (srovnatelný) protějšek ve filmové literatuře. Za hlavní (téměř jediný) zdroj pro 

nástiny národních kinematografií zde slouží monumentální Płażewského Dějiny filmu. Tyto 

partie rig. práce jsou tak spíše (až ryze) kompilacemi. Dále je hojně čerpáno z různých 
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(filmových a nefilmových) webů. Internetové filmové databáze se však zdaleka ne vždy 

vyznačují dokonalou spolehlivostí poskytovaných informací. Každopádně, složitý (a dle mého 

soudu i z gramatického hlediska poněkud problematický) název začíná slovy „Příspěvek ke 

studiu“, a tedy slibuje návaznost na probíhající výzkum daného tématu, jímž jsou filmové 

reprezentace polského, českého, slovenského a maďarského protinacistického odboje 

(odporu). A zrovna v polském případě by nepochybně bylo na co navazovat. 

Práce pak začíná jakýmsi teoreticko-metodologickým úvodem (resp. 1. kap.: „Film 

jako historický pramen“). Ten je ovšem jednak pouhou kompilací z tuzemských studií o 

problematice filmu jako historického pramene čili o vztahu filmu a historie a jednak se příliš 

nepromítá do vlastní práce („analýzy“). Autor prostě vychází z premis, že film je legitimním 

historickým pramenem a že „výrazně“ formuje (kolektivní) paměť. V další úvodní (3.) 

kapitole, nazvané „Výzkum paměti“, jsou reflektovány teze některých hlavních 

„paměťových“ prací. Mimo jiné zde však postrádám titul zásadní právě pro otázku vztahu 

paměti a filmu: Harald WELZER – Sabine MOLLER – Karoline TSCHUGGNALL, „Můj 

děda nebyl nácek“. Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Přel. H. Wagnerová – F. Huněk. 

Praha 2010.  

Blümelova práce je cenná zejména shromážděním bohaté faktografie (i když 

medailony filmových tvůrců a herců už hraničí s faktografickou obsesí, než že by plnily 

nějakou smysluplnou funkci; navíc jsou patrně převzaté z víceméně ne-spolehlivých 

webových databází). Efekt komparace se bohužel spíše nedostavuje. V zásadě totiž není moc 

co srovnávat. Poznání, že Poláci akcentují Varšavské povstání, Češi atentát na Heydricha, 

Slováci SNP a že Maďaři zaujímají k době 2. sv. války spíše rezervovaný postoj, není asi 

převratně objevné.  

Práce je napsaná kultivovaným jazykem, s minimem pravopisných chyb či překlepů. 

Přes některé výtky (snad i zásadnějšího rázu) ji hodnotím jako sympatický počin a poměrně 

zdařilý pokus o práci s filmem jako historickým pramenem, nepochybně ztížený i rozsahem 

tématu a materiálu, a rád ji doporučuji k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 
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7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Čím Vás zaujaly tyto práce: Marc Ferro, Cinema and History, a Robert A. Rosenstone, 

History on Film / Film on History?  

Jak jste je využil ve své práci z metodologického hlediska? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 2 

 

 

 

Datum: 12. 3. 2020       Podpis: 

Mgr. Petr Kopal, Ph.D. 

 

 


