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Mgr. Barbora Holubová předkládá dizertační práci, která uvádí do souvislostí 

současného stavu Filmové a audiovizuální výchovy u nás a částečně i ve světě, a přináší vlastní 

výzkum s konkrétními pedagogy, kteří se tomuto segmentu RVP prakticky věnují.  

Autorka se v tématu skvěle orientuje, má s ním i praktické zkušenosti (i didaktické), a 

cítí zoufalý nedostatek koncepčního přístupu jak ze strany zřizovatelů škol, tak i didaktických 

materiálů, o které by se pedagogové mohli opírat. Její motivace je tedy velmi silná a proto se 

do tohoto výzkumu pustila. Jedno z nejčastějších slov používaných v práci je slovo 

„naneštěstí“, což považuji za příznačné. 

Výzkum je postaven adekvátně záměru, už jen to, že se jí nepodařilo najít více 

reprezentativních respondentů, také o mnohém vypovídá – jakkoliv situace není tak tragická, 

jako byla před rokem 2010, kdy film nebyl školským systémem vůbec brán v potaz. Našla 

„perličky na dně“, pedagogy, kteří každý z jiné strany (bývalý absolvent FAMU, výtvarná 

výchova, literatura, společenské vědy…) se nějak filmu ve výuce dotýkají, resp. využívají jeho 

potenciál nebo alespoň jeho část. A narážejí samozřejmě na limity systému (např. hodinová 

dotace, nezájem zřizovatelů), tak na svoje vlastní (nedostatečné vzdělání v této oblasti, 

technické zázemí škol apod.). Zvláštním limitem je pak filmová a audiovizuální zkušenost žáků, 

s jakou na školu přicházejí – drtivá většina z nich si audiovizi nespojuje s jinou hodnotou než 

její zábavnou funkcí. Výsledky výzkumu, vedeného mj. polostrukturovanými rozhovory i 

dotazníky, představují celou problematiku značně komplexně a mám obavy, že příliš naděje 

nenabízejí.  

I když samozřejmě nadějí jsou práce jako je tato, resp. pro věc zapálený odborník, 

jakým je Barbora. Pokud by se tématu dále věnovala, sama iniciovala didaktické materiály, a 

to jak k „výchově filmem“, tak „výchově k filmu“, rozpracovala pečlivě vedené kapitoly o 

složkách filmové řeči a filmovém vyprávění, nebo o společenském a uměleckém kontextu 

filmu tak, aby bylo pedagogům zjevné, co na kterém prvku či vazbě lze ukázat (třeba formou 

různých modelových pracovních listů a situací), čím může být ten který prvek či kontext 

inspirativní k rozvíjení tvořivosti žáků či promýšlení dalších souvislostí, pak si myslím, že máme 

zaděláno na velký posun v této oblasti. To je podle mého jedna z kvalit této práce – že se 

autorce podařilo pouze „nepřevypravovat“ Plaźewského, Tarkovského, Carrièra a další klasiky, 

ale hned identifikovat didaktický potenciál zkoumaného dílčího problému. Tedy = na takovou 

práci by autorka rozhodně měla. 

Dalším cenným přínosem je mezinárodní rozhled práce. Příklady z Velké Británie, 

Itálie, Polska, Dánska a dalších evropských zemí jsou velmi cenné a inspirativní a ukazují, jak si 

málokdo ví s filmem jako nástrojem výchovy rady. Do toho samozřejmě vstupuje problém, kde 



končí filmová výchova a kde začíná výchova mediální, což je další mez, kterou autorka 

reflektuje.  

A pak nemohu pominout velmi dobrou stylistickou a jazykovou úroveň práce, 

splňující všechny standardy odborného textu i kvalifikační práce. A velmi sympatickou 

střízlivost a věcnost v přístupu – u témat, kterými člověk „žije“ vždy hrozí v pohledu na věc 

zaťatá bojovnost nebo nekritické nadšení, což zde není ani v náznaku. Autorka se sama 

přidržela Tarkovského citátu (s. 25): „Hlavní je neztratit během práce to podstatné, kvůli čemu 

se film dělá!“ To platí i o její práci. Věcnost je tu skloubena s uměřeností formy i zacílení každé 

kapitoly, čtenář je problémem veden hlouběji a hlouběji a není tam nic, co by přebývalo nebo 

čeho se nedostávalo. 

Z výše řečeného vyplývá, že mám jen slova chvály. To neznamená, že mě u textu 

nenapadaly různé další konotace nebo dokonce otázky, proto další body vezměte, prosím 

spíše jako jistý druh zamyšlení.  

- s. 10: píše se skutečně „Československá Nová vlna“? 

- s. 12: V části o školním filmu by se dalo ještě dodat, že právě Krátký film v průběhu 50. 

let se snažil systematizovat výrobu školních (zejména 16mm, tedy „úzkých“ filmů) a 

celkem se mu to dařilo – byla to i věc distribuce, a to nejen do škol, ale třeba i do kin 

Čas apod. 

- s. 15: Domníváte se, že když Dánský filmový institut směřuje 25% celkových financí do 

výroby dětských filmů, že to s tématem souvisí? Výroba filmů pro děti je podle mého 

mimo výseč Vašeho tématu. 

- Ve výčtu míst, kde se v nějaké formě výchově filmem věnují, bych doplnil i síť Domů 

kultury (např. Ústí nad Orlicí) nebo různých typů Hobbycenter (např. Praha 4), nebo 

dalších forem klubů (Skauti apod.), a samozřejmě Lidových škol umění (např. 

Chocerady). Jako dlouholetý člen různých porot neprofesionálního filmu, při 

přehlídkách též didakticky hodnotící výsledné snímky před diváky a zejména autory, 

bych tento segment velmi zvýznamnil. Nejen Zlaté slunce, ale např. Rychnovská 

osmička má kategorii školních filmů a např. před dvěma lety jsme udělili školnímu filmu 

právě z Lidové školy umění, který byl krystalickým příkladem vedení dětí nejen 

k zábavné tvořivosti, ale hlubším historickým a kontextům, navíc ve vztahu k místu, kde 

žijí.  

- s. 29: zajímalo by mě, co myslíte pojmem „neoliberální tlaky na výuku“ podle Štecha. 

Resp. čekal bych to vysvětlené v textu. 

- V místě, kde mluvíte o vertikalitě obrazu způsobené viděním světa přes mobilní 

telefony mě napadlo, že to vlastně není žádná novinka, že je to jakýsi kulturní návrat 

v audiovizi do 20. let. Vždyť první televizní obrazovky byly také vertikální, protože se 

předpokládalo, že televize bude „ilustrovaný“ rozhlas a tedy dominantním záběrem 

bude lidská tvář člověka, který mluví. A právě kinematografie způsobila, že se ve 30. 

letech německá televize rozhodla překlopit obraz na 4:3 „naležato“, aby se v budoucím 

programu uplatnily právě filmy.  

- s. 44: polemizoval bych s vámi, že při pohybu kamery jde kompozice úplně v niveč, jistě 

při reportážním záznamu neumětelského kameramana ano, ale práce schopného 



kameramana je permanentním hledáním kompozice i v pohybu, tedy neustálým 

hledáním estetických kvalit ve vztahu ke sdělení. Takže vlastně naopak – při pohybu je 

důraz na kompozici ještě větší než u statických či pohyblivých-nepohyblivých záběrech.  

- Uvádíte-li funkci úhlů kamery (rakurzu) u filmu Olympia Leni Riefenstahlová, pak 

daleko výraznější je to podle mne právě ve Triumfu vůle, kde Hitler je vždy zobrazován 

z podhledu a masy z nadhledu, čímž vzniká vazba, resp. prostor mezi těmi „dole“ a tím 

„nahoře“ se střihovou kompozicí zvětšuje a zcela bez jakéhokoliv komentáře pouze 

filmovými prostředky Hitlera „zbožťuje“.  

- s. 47: mluvíte-li o hercích, bylo by vhodné mluvit i o nehercích (zejména při tvorbě 

audiovizuálních obsahů dětmi), a zejména o tzv. sociálních hercích, což jak jistě víte je 

pojem napojený na dokumentární film – tedy kdy lidé před kamerou „hrají“ sebe sama. 

Tento aspekt je velmi důležitý zejména pro etickou rovinu díla.   

- V tabulce činností, kterou pedagogové dělají, zcela příznačně absentuje jakákoliv práce 

se zvukem, tedy zvuková složka díla. Domnívám se, že mladí lidé vůbec netuší, a nikdo 

je k tomu nedovede, jak plastický, barvitý a krásný svět se skrývá ve sluchátkách kromě 

podcastů a hudby. A o to hůře si budou hledat cestu ke kvalitním obsahům v rozhlase 

(dramatická tvorba, dokumenty, experimenty apod.), natož aby porozuměli zvukové 

stopě filmu jako plnohodnotné rovině vyprávění, ne jen jako technické nutnosti, aby 

to bylo slyšet.  

Práce mě inspirovala k řadě dalších úvah, zejména v tom, že není divu, že pedagogové 

nevědí, jak filmovou výchovu uchopit. Sama naznačujete „syntetický charakter filmu“, který 

je značně neuchopitelný, a pedagogům bude vždy něco trochu chybět – absolventi FAMU pro 

to nemají pedagogické vzdělání a učitelé výtvarné výchovy nebo literatury zase nemají 

potřebné umělecké zázemí. (Možná je na čase, abychom už mezi našimi fakultami realizovali 

ten společný studijní program, o němž již 5 let hovoříme!) Vždy je tedy potřeba vybrat nějaký 

řez, úhel pohledu, kterým se bude v té které škole ubírat, nebo rozdělit na řezy, které se rozdělí 

do jednotlivých předmětů, a který bude jak pedagogovi tak žákům jasný. Ideální by byl 

samostatný předmět, který by tyto řezy vystřídal důsledně všechny. (Hned bych navrhl, za 

který by se to dalo vyměnit – jak pozoruji školní výchovu u našich vlastních dětí, ale nechci být 

impertinentně konkrétní.) Podmínkou je však to, aby se skutečně zrovnoprávnil přístup 

k filmu jako k samostatnému druhu umění, a pak bude takový předmět stejně relevantní 

jako literatura nebo hudební výchova. 

Z řezů, které mám na mysli, mi nedůležitější přijde rozměr filmu jako prostředku možné 

katarze, dále etický rozměr a společensko-historický rozměr. Naučit děti prvky filmové řeči je 

dobré pro pochopení jiných filmů, pro ozkoušení, jak obtížné je vytvořit smysluplné vyprávění 

tímto jazykem, ale to by nemělo být cílem. Techniku děti zvládnou rychleji a lépe než učitel, 

část žáků už to umí při nástupu na základní školu. Je třeba přemýšlet o obsahu a jeho 

konsekvencích – např. co způsobím jeho zveřejněním nebo proč to nemá kýžený efekt, ale 

třeba opačný. Přes tyto tři řezy může film získat větší „vážnost“ i v očích zřizovatelů. 

A pak – poněkud jako ďáblův advokát“ bych položit otázku, jestli není už pozdě? 

Používáme-li pojem „audiovizuální,“ je film v klasickém pojetí v tuto chvílí v mediálním 

mainstreamu naprostou marginálií. Skoro bych řekl, že je až skanzenovitého charakteru. 



V tuto chvíli podle mého kinematografie přestává existovat, všudypřítomná digitální 

konvergence technologická i obsahová způsobuje zásadní přesuny na poli výroby 

audiovizuálních obsahů, pozice televize, filmu jako jednotlivého zážitku a ve světě sociálních 

sítí. Jako bychom zaspali 50 let, kdy se mělo pracovat na tom, aby film jako umělecké dílo 

(ne „školní vzdělávací film“) byl přirozenou součástí výchovy, protože právě nyní by měl začít 

boj na jeho obranu. A my jsme v situaci, kdy jsme ještě film jako hodnotu vůbec nezačlenili, 

nebo neadoptovali, přitom by mohl být daleko účinnějším výchovným prostředkem než 

některé „školometské“ didaktické postupy. My bychom ho nyní rádi postupně protlačili do 

výuky, ale zrovna ve chvíli, kdy se radikálně proměňuje (a to i jeho vyprávěcí principy) a kdy 

hledat ho bude ještě těžší. Zde by mě zajímal i názor autorky práce, která za zrovnoprávnění 

filmu tak přesvědčivě pléduje všemi svým aktivitami včetně tohoto studia a výzkumu.                 

Závěrem opakuji, že Mgr. Barbora Holubová předložila kvalitní dizertační práci, která ve 

všech ohledem splňuje kritéria pro kvalifikační práce v doktorském studijním programu a 

doporučuji ji k obhajobě. Autorce bych přál, aby ve svém zájmu neutuchala, neztratila 

energii a pozitivní naladění a naopak se vrhla na koncepční činnost v této oblasti.  
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