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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: 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: Prof. PhDr. Ivan Klimeš 

 

 

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: 

Práce nemá ujasněné téma, takže těžko posuzovat adekvátnost literatury. Hrané filmy 

vypovídají o době vzniku filmů, ale odbornou literatura o postkomunistické éře visegrádských 

zemích suplují internetové odkazy k dílčím kauzám.   

___________________________________________________________________________ 

 

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 4 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 4 

 

Stručné hodnocení: 

Cíl ve smyslu badatelském není vůbec spatřen. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

4 

 

Stručné hodnocení: 

Jádro práce se odvíjí samostatně a zcela jiným směrem. Jde o jakousi materiálovou filmovou 

publicistiku. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 4 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 4 

 

Stručné hodnocení: 

Práci zcela ovládá deskripce materiálu, analýzy se nekonají. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

V rovině stylistické, pravopisné a terminologické problém není. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Ukrutný název předložené rigorózní práce Tomáše Blümela (1) mluvě o Visegrádské skupině 

tematicky situuje práci do současnosti, (2) naznačuje význam typologicky precizního přístupu 

k pojmům odboj/odpor pro celé pojednání a za (3) finálním upřesněním „ve filmu“ zpětně 

odhaluje přímo fatální formulační chybu na počátku názvu. Nejde o studium odporu, nýbrž o 

studium obrazu odporu, a to je něco opravdu hodně jiného. Čtenář je nicméně názvem 

uchystán na interpretaci stávajícího vztahu současné společnosti v zemích visegrádské čtyřky 
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k téže kapitole moderních dějin, a to prostřednictvím zobrazení hraným filmem. Vstupní 

metodologické kapitoly jej v tomto očekávání také utvrdí – témata film jako historický 

pramen s jasným a přirozeným závěrem, že filmové dílo vypovídá vždy o době svého vzniku 

(nikoliv o době zobrazované), výzkum paměti, pojmové ujasnění, co je odboj organizovaný, 

neorganizovaný etc. jsou sice skrz naskrz kompilační, ale jsou na místě. Tedy byly by, kdyby 

s nimi nadále autor také pracoval. Leč to se, jak uvidíme, pohříchu vůbec neděje. 

 Po těchto úvodních třiceti stránkách se text rozjede, a to velmi systematicky a 

přehledně strukturován. V pořadí Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko mají tyto regionální 

kapitoly vždy stejný průběh – okupace a odboj v dané zemi, tradice tematiky v domácím 

filmu a pak vždy čtyři pojednání o vybraných filmech. „Analýza“ filmů vypadá následovně: 

převyprávěn obsah filmu, stručně naznačena stylová rovina zpracování, výčet odchylek od 

historické skutečnosti, je-li zpracovávána konkrétní historická událost, případně od literární 

předlohy, stručně zmíněna reakce na premiéru filmu včetně citací autorů a kritiků, na závěr 

vyjmenovány získané ceny. Každé zazněvší jméno režisérů, herců i historických postav je 

v podčarové poznámce vybaveno medailonem. Takto projedeme šestnáct filmů (čtveřice na 

jednu zemi) a jsme u závěru, který stručně za každou zemi jen zresumuje již řečené. 

 Hned prvním slovem v názvu autor označuje svou práci za „příspěvek“, ale vůbec není 

jasné, k poznání čeho má tato práce přispět. Protože k dějinám filmu ve visegrádských zemích 

to není, k dějinám protifašistického odboje to také není ani být nemůže, k analýze 

historického vědomí v současnosti a historické paměti také ne, protože autor se postojům 

obyvatelstev v jednotlivých zemích v současnosti (rozuměj po pádu komunismu) vůbec 

nevěnuje. Opravdu nejsem schopen zaostřit na smysl této práce. 

 Začněme tím nejjednodušším – výběrem pojednaných filmů. Autor totiž kritéria svého 

výběru vůbec neobjasňuje, což v posledku znamená, že mu neleží na duši jejich 

reprezentativnost ve smyslu aktuálních společenských postojů k minulosti, ale spíše jakási 

reprezentativnost ryze „filmová“, dejme tomu dramaturgická, ale k té zase autorovi chybí 

elementární kompetence. V úžas čtenáře uvede, že se v těch útlých vzorcích čtyř titulů za 

každou zemi zničehonic objeví bez slova zdůvodnění hollywoodský biják, jindy zase film 

španělský, takže tu náhle nejde striktně o kinematografie visegrádských zemí (třebaže to autor 

v závěru klidně tvrdí), nýbrž hlavně o válečné děje na jejich území, ale proč tedy autor řinčí 

Visegrádem, novodobým útvarem, po kterém ve válečných letech nebylo ani vidu, ani slechu? 

Ono i s tou okupací Maďarska a Slovenska je to trochu na hraně, ostatně stejně jako 

s atentátem na Heydricha coby neorganizovaným odbojem. Takže to, co je vlastně na 

visegrádské čtyřce nejvíce vzrušující, totiž vzájemná diametrální odlišnost válečných dějin 

(co teď se všemi těmi resentimenty?), se tu pod hlavičkou odboje bezstarostně zglajchšaltuje. 

 Není zde nic, co by kapitoly o jednotlivých filmech propojovalo. Možná snad jedině 

zájem autora o odchylky od historické skutečnosti. Ale ani v tomto ohledu neopírá autor svůj 

přístup k věci o nějakou metodologickou koncepci. Přitom jde o velmi vzrušující téma. 

Vstupem na půdu uměleckého díla se ocitáme vždy ve fikčním světě (to je právě ten obraz, 

který v názvu chybí). Jestliže vznášíme na uměleckou fikci nějaké limitující nároky, nota bene 

z morálních pozic (autor opakovaně hovoří o zkreslení dějin!), měli bychom mít jasno, 

z jakého důvodu, co nás k tomu pudí a také opravňuje. Člověk nemálo příčetný, takto F. X. 
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Šalda napsal zbůjně do sborníku vydaného k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 

1915: „…poesie jest také skutečnost a tvrdím a věřím klidně skutečnější, to jest hodnotnější 

skutečnost než nějaká historická nohavice a škorně nebo pergamenová škartka udělující 

pravovárečnou výsadu nějakým Kozochlupům nebo Kozodojům.“ A o pár let dříve jiný 

kompetentní autor, veliký znalec doby bělohorské i starší Zikmund Winter dokončil svůj 

jediný román Mistr Kampanus, kde v rozporu s historickou skutečností nechal Jan Campana 

Vodňanského spáchat sebevraždu. Napadl by autora nad tímto úkazem také výraz „zkreslení 

dějin“? 

 Bylo řečeno, že kapitoly nepropojuje žádný sledovaný problém, žádná zobecňující 

reflexe a nepřináší ji ani závěr práce. Dle mého soudu práce Tomáše Blümela žádné 

zobecnění ani neumožňuje, protože se vlastně nevyjadřuje k žádnému tématu a to znamená, že 

jen něco pojednává, ale nic – snad kromě základního informačního materiálu – nepřináší. Jde 

o text s nespatřeným tématem. To je důvod, proč tuto práci jako rigorózní nemohu akceptovat 

a nedoporučuji k obhajobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Co autor chápal při psaní rigorózní práce jako svou hlavní výzkumnou otázku? 

K jakým závěrům dospěl? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka:   4 

 

 

 

Datum: 24. 2. 2020       Podpis: 

    Ivan Klimeš m. p. 

 


