
Posudek oponenta magisterské diplomové práce Sandry Hezinové „České teenagerovské 

komedie nultých let“  

 

Sandra Hezinová si za hlavní cíl své práce vytkla ověření aplikovatelnosti teorie filmových 

cyklů na českou produkci nultých let 21. století. Tento cíl se jí podařilo úspěšně splnit. 

S využitím terminologie a vývojových modelů cyklů Richarda Nowella a dalších historiků 

americké žánrové kinematografie přesvědčivě popsala logiku vztahů mezi skupinou 

teenagerovských komedií, které vznikly přímo či nepřímo v reakci na úspěch filmu 

Snowboarďáci. Diplomová práce prokazuje autorčinu systematičnost, důslednost a kritické 

myšlení, které jí pomohly vyvarovat se unáhleným závěrům, stereotypnímu hodnocení 

komerční produkce nebo mechanickému překlápění zahraničních teoretických modelů. 

Sandra Hezinová vyčerpávajícím způsobem zpracovala sekundární literaturu k tématu a 

převzala z ní funkční teoretické vzory. Dokázala se také vyrovnat s neúplností a obtížnou 

dostupností primárních pramenů. Její práce navazuje na relevantní zahraniční výzkumné 

trendy z oblasti tzv. media industry studies a production studies a zároveň přináší 

revizionistický pohled na českou kinematografii nultých let z perspektivy průmyslové praxe.  

 

Filmověhistoricky velmi důležité zjištění o vnitřní soudržnosti a jedinečnosti cyklu 

teenagerovských komedií v dobové české produkci se opírá o širší kontextový přehled 

žánrové skladby českých filmů první dekády 21. století. Autorka zde poněkud slevuje 

z komplexní teoretické koncepce žánrů jako diskursivních konstruktů a výsledků průniku 

zájmů různých aktérů filmové kultury a průmyslu, kterou v návaznosti na Ricka Altmana 

nastínila v úvodu příslušné části práce. Není zcela jasné, podle jakých kritérií žánrovou mapu 

sestavila, rozpaky budí rozsáhlá kategorie „dramatu“ (např. v dramatické tvorbě je začleněno 

historické drama, ale mimo ni figuruje „historický film“). Autorka si ale provizorní povahu 

svého přehledu uvědomuje a přiznává jej. Slouží jí totiž pouze k vymezení vazby 

zkoumaného cyklu na dominantní typy komerční produkce a zároveň k prokázání jeho 

jedinečnosti jakožto průmyslově definované linie splňující definici cyklu.  

 

O něco méně úspěšná je autorka v naplnění vedlejšího cíle postihnout dobový „mód 

producentství“ a tzv. produkční kulturu teenagerovských komedií. V této oblasti prokazuje 

také o něco slabší znalost odborné literatury než v případě cyklů. Profesní identitu a pozici 

svérázných producentů teenagerovského cyklu pouze hrubě načrtává, ale nedaří se jí 

postihnout jejich odlišnost od tehdy již sílící profesní komunity absolventů nového 



producentského programu FAMU, nemluvě o evropských standardech producentské práce. Je 

možné, že jí v tom zabránily praktické překážky: rozhovory realizovala až v pozdní fázi 

přípravy a jeden z nejvýznamnějších žijících aktérů, tedy Karel Janák, jí rozhovor neposkytl. 

 

Protože svůj hlavní cíl práce přesvědčivě splnila, týkají se mé připomínky jen dílčích 

nedostatků, jejichž odstranění by mohlo zvýšit kvalitu textu v případě jeho publikování, což 

jednoznačně doporučuji. První, nejnápadnější soubor problémů se týká práce s odbornou 

terminologií, zvláště pak anglickou. Altmanův klíčový výraz „genrification“ (v české 

literatuře již přeložen jako „žánrovění“) Sandra Hezinová překládá chybně jako „gentrifikace“ 

(nejde o překlep, tento termín ze sociologie měst se bohužel v textu objevuje opakovaně). 

Nowellovy termíny „staple“ a „fad“ překládá matoucím způsobem jako „vlákno“ a 

„výstřelek“ – v prvním případě se jedná o dlouhodobou, pevnou součást produkce dané 

kinematografie, v druhém o dílčí, přechodně módní prvek. Termíny „trailblazer hit“ i 

„pioneer production“ jsou přeloženy s adjektivem „průkopnické“, což zastírá jejich odlišnost. 

Není také jasné, co se míní slovními spojeními jako „kolektivní film“, „explikace hudby“ 

(exploatace?), „pocitově vedená činnost“, „Troška drží, s nadsázkou řečeno, v tomto ohledu 

mandát…“ ad. Pojem industry lore by bylo vhodnější překládat jako průmyslový folklor a dle 

T. Havense se vztahuje spíše k fázi schvalování do vývoje či do výroby než k marketingu 

(producenti odhadují, co by mohlo u cílové skupiny rezonovat a proč). Autorka také poněkud 

zamlžuje rozdíly mezi investorem, mecenášem, producentem a výrobcem. 

 

Druhou kategorii nedostatků tvoří drobné faktické chyby nebo nedopatření. Filmem 

označeným jako „Bioscop“ (Vlad Lanné, 2009) se pravděpodobně míní 2Bobule. Základní 

jednotkou státně-socialistického systému produkce, vzdáleně odpovídající producentské 

firmě, nebyly štáby, ale tzv. tvůrčí nebo dramaturgické skupiny. Polemizovat se dá i 

s tvrzením, že „vstup soukromých vysílatelů do oblasti výroby celovečerních filmů byl v 

nultých letech novým fenoménem“ a že TV Nova „jako výrobce se totiž do té doby podepsala 

na třech filmech (Suzanne, Jak ukrást Dagmaru, Kameňák)“. Nova (ČNTS) poměrně hojně 

koprodukovala filmy už od roku 1993 (před Suzanne z r. 1996 už měla jako výrobce na kontě 

5 filmů – mj. Šakalí léta, Playgirls 1 a 2, Válka barev), byť zde neznáme přesnou dělbu práv. 

I na přelomu 90. a nultých let, tedy stále před zkoumaným cyklem, Nova vstoupila do řady 

dalších známých koprodukcí, např. Pasti pasti pastičky, Byl jednou jeden polda 2 a 3, Čas 

dluhů. Poněkud nejasné jsou také postřehy o roli koprodukcí ve finančně náročnějších 

žánrech. Česká kinematografie skutečně v nultých letech prochází vrcholným stádiem 



majoritních koprodukcí usilujících o navýšení rozpočtů a produkčních hodnot s pomocí 

zahraničních investorů, nicméně tento trend nelze směšovat s „falešnými“ koprodukcemi, 

které ve skutečnosti byly servisními zakázkami pro zahraniční producenty (k nim kromě 

Solomona Kanea, zmíněného v práci, patří i další americké filmy té doby jako The Bourne 

Identity a Casino Royale, které také nejsou reálnými českými koprodukcemi). 

 

Tyto výhrady jsou ale pouze marginální. Celkově práci hodnotím jako systematicky a pečlivě 

zpracovanou a zásadním způsobem obohacující poznání české porevoluční kinematografie. 

Jediné, co mi skutečně chybělo v ústřední argumentační linii, bylo vykročení mimo pouhou 

aplikaci Nowellova schématu, čímž zároveň formuluji otázku k obhajobě: jak by Sandra 

Hezinová navrhla upravit teoretický model cyklů pro potřeby malé, periferní, postsocialistické 

kinematografii, kde byla kontinuita producentského plánování a spekulování na profit nutně 

omezená? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 21. 1. 2022 

 

Doc. Petr Szczepanik, Ph.D. 

 


