
Oponentský posudek bakalářské práce Radky Steklé: 

Obraz Romů ve filmografii Tonyho Gatlifa 

Autorka se ve své poměrně rozsáhlé práci věnuje tvorbě filmaře Tonyho Gatlifa, vzhledem 

k tématu práce si vybrala osm jeho filmů, v nichž zachycuje svět Romů. Tvorbu Tonyho 

Gatlifa (analýza jeho děl tvoří jádro práce) poměřuje díly jeho vybraných českých současníků 

a věnuje se šesti českým hraným filmům s romskou tématikou. 

Práci považuji za zdařilou, mám k ní pouze dílčí výhrady, jsou v ní drobné formulační 

nepřesnosti či tvrzení, s nimiž lze polemizovat. Otázkou například je, zda autor může zabránit 

desinterpretaci svého díla. Měl snad Gatlif rezignovat na symbolické scény v Latcho drom? 

V úvodu se autorka zmiňuje o tom, že se chce v rámci české společnosti zamyslet nad tím, 

s jakými obrazy Romů byla kdy konfrontována, o něco později však mluví o výběru filmů, o 

nichž se lze domnívat, že je zhlédl větší počet diváků a jejichž datace je shodná s Gatlifovými 

snímky. Tomuto zamyšlení je věnována pátá kapitola práce, nazvaná Obraz Romů 

zprostředkovaný českým filmem. Autorka se v ní opět dopouští drobných formulačních 

nepřesností. Není zcela adekvátní stavět do kontrastu ucelený rukopis jednoho tvůrce 

s různorodým rukopisem více autorů. Filmy také vždy svým způsobem vypovídají o době 

svého vzniku, v tom nebude české specifikum. 

Kromě autorkou v úvodu zmíněné a odůvodněné absence filmu Zdeňka Tyce Smradi 

(tentýž režisér se nyní vrací k romské tématice ve filmu El Paso, který pojednává o boji 

romské matky sedmi dětí - ztvárnila ji neherečka Irena Horváthová - s úřady) by výběr 

českých filmů mohl být obohacen i o jiné tituly. Další možné úhly pohledu na Čechy a Romy 

mohla autorka najít v Černých baronech (1992) Zdeňka Sirového podle předlohy Miroslava 

Švandrlíka, ve filmu Víta Olmera z roku 1993 Nahota na prodej (negativní obraz), v 

televizním filmu Jiřího Vanýska z roku 1993 Zob ani (Rom Aladar je zde terčem šikany) nebo 

v Kameňáku 3 (2004) Zdeňka Trošky (Romové jako komické figury) a částečně i v Horem 

pádem Jana Hřebejka z roku 2004, kde mimo jiné dle recenzentky Heleny Bendové nejsou 

výrazně vyvrácena klišé, že Romové jsou hluční a kradou - všechny tyto filmy odpovídají 

autorkou vybranému kritériu, že je zhlédlo větší množství diváků. Vzhledem k rozsahu práce i 

tomu, že česká tvorba není jejím hlavním tématem, je však pochopitelné, že na řadu českých 

děl musela rezignovat. 

Navrhuji hodnotit práci jako výbornou. 

V Praze, 31. srpna 2008 

PhDr. Taťána Marková 
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