
Posudek na bakalářskou práci 

Obraz dějin ve filmu 

Martin Váňa 

Předkládanou bakalářskou práci poznamenalo, že vznikala narychlo pod časovým tlakem. Martin 

Váňa se ji rozhodl dopsat a předložit k obhajobě bez předchozí domluvy se mnou jako vedoucím 

práce. Výsledný text jsem tak již neměl příležitost číst a komentovat.  Spěch při dokončování práce se 

viditelně odrazil kupříkladu v poznámkovém aparátu práce, který je neuspořádaný (chybí data vydání 

knih, mnohde i tituly, často paginace). V analytických pasážích práce nejsou odkazy ke konkrétním 

pasážím filmů (prameny tak autor fakticky necituje, chybí též základní informace o analyzovaných 

filmech). V elektronické verzi vložil Martin Váňa seznam pramenů a odborné literatury do SIS až 

dodatečně formou errat. Časový tlak se negativně odráží také v jazykové úpravě práce (pravopis, 

interpunkce). Kromě těchto formálních nedostatků se však bakalářská práce jeví jako problematická i 

na úrovni obsahové. 

Za jeden z klíčových problémů práce Martina Váni považuji metodologii výzkumu. Autor si sice zvolil 

zdroje, jež jsou pro studium reprezentací dějin ve filmu téměř ideální (Robert A. Rosenstone, William 

J. T. Mitchell, Gilles Deleuze, Hayden White, Paul Ricoeur), nepodařilo se mu však srozumitelně 

popsat, jak hodlá s těmito různorodými koncepty nakládat.  Čtenáři tak mnohdy není vůbec jasné, 

jaké analytické a interpretační operace autor práce zrovna podniká, jaké problémové tázání sleduje. 

Ilustrativní je v tomto ohledu například oddíl 3.1 věnovaný tzv. zástupkám (s. 10). Autor zde 

v návaznosti na práce Haydena Whitea vymezuje čtyři pojmy (metafora, metonymie, synekdocha a 

ironie), které však v analytické části práce téměř nevyužívá. 

Je zřejmé, že se Martin Váňa inspiroval poststrukturalismem. Odráží se to mimo jiné v častém využití 

kognitivních metafor, kdy je viditelná inspirace zejména Gillem Deleuzem (např. novotvar „promíjet 

se“, motiv lovu či krystalu aj.). Pokud se tento důraz na metaforičnost jazyka a jeho příznakovou 

literarizaci spojí s nedostatečně obnaženou metodologií výzkumu, má to problematické důsledky, 

neboť pro kohokoliv jiného než autora může být text nesrozumitelný. Příkladně se dá tento problém 

ilustrovat na tom, nakolik jsou myšlenkové operace, jež autor v textu rozvíjí, opakovatelné. Nakolik 

může čtenář krok po kroku sledovat argumentaci a ověřovat si ji vlastní úvahou, verifikovat pro sebe 

závěry. Bohužel musím konstatovat, že Martina Váňa píše způsobem, které takové dialogické čtení 

neumožňuje.   



Jelikož čtenář nemůže průběžně sledovat myšlenkové procesy a ověřovat si je, tak nutně obrací 

pozornost k subjektu autora. Text po nás chce, abychom se spolehli na jeho autoritu a vědění, které 

přitom nelze jednoduše ověřit. Toto modelové čtení jen potvrzuje ironicky povýšená stylizace a časté 

sebereflexivní odkazy, které se týkají osobní recepce a hodnocení analyzovaných filmů. Místy může 

čtenář získat dojem, že autor zkouší, kolik vydrží, že si z něj prostě utahuje. Zůstává pro mě poněkud 

zneklidňující otázkou, nakolik se s tímto autorským subjektem Martin Váňa ztotožňuje, či zda jej 

vytvářel s jistou distancí a metodologickým záměrem.  Rozostřenou referenci považuji za další 

podstatný problém předkládané bakalářské práce. Ačkoli Martin Váňa deklaruje snahu analyzovat 

snímky s ohledem na způsoby, jak ukazují historii, a řešit problémy, které odkazují k současné 

historické kultuře, tak se v jeho psaní mnohdy dostává do popředí reference k autorskému subjektu.  

Nejistotu ohledně zaměření práce jen posilují překvapivě časté axiologické pasáže, jež se dotýkají 

analyzovaných snímků z filmově estetického hlediska. Ilustrativní může být kupříkladu oddíl 7.1 (s. 

24), kde autor na jedné straně reflektuje snímek režiséra Petra Zelenky  Ztraceni v Mnichově a 

používá přitom velké množství hodnotících výrazů. Přítomnost těchto osobních axiologických soudů 

se mi jeví jako metodologicky velmi problematická. Kontrastuje se současným zájmem o diváckou 

recepci a publika při studiu filmových reprezentací a v důsledku potvrzuje modelové čtení, jež 

zdůrazňuje referenci k subjektu autora. Zde se ocitáme na hranici odborného stylu a jistě za hranicí 

žánrové typu bakalářské práce. 

Je potřeba zdůraznit, že si Martin Váňa zvolil zajímavé a náročné téma. Pozitivně hodnotím i výběr 

pramenů. Oceňuji též, že se autor v reflexi současné české filmové historické kultury nechtěl omezit 

jen na deskripci a shrnutí základních problémů, ale že se pokusil též metodologicky vymezit vůči 

převládající praxi historiografického výzkumu filmů. Dílčí analytické pasáže v bakalářské práci 

přesvědčivě ukazují, že zvolené prameny dokázal velmi pronikavě a objevně interpretovat. Z těchto 

dílčích průhledů je patrné, že navržený přístup má potenciál. Text však nabízí právě jen fragmentární 

výsledky. Z předkládané práce je zřejmé, že si Martin Váňa vytýčil příliš náročný úkol a že mu 

nedokázal věnovat dostatek času. Výše dotčené problémy jsou natolik zásadní, že se mi práce jako 

celek jeví obtížně obhajitelná. S politováním musím konstatovat, že práci nedoporučuji k obhajobě. 

Kamil Činátl, Ph.D.       V Praze 5. 9. 2016 
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