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Diplomantku Sandru Hezinovou jsem takzvaně zdědila. Původně práci připravovala pod 
vedením Dr. Petry Hanákové a týkala se gay a queer reprezentace v českém porevolučním 
filmu. Nějakou dobu na tématu pracovala i pod mým vedením, ale postupně se její zájem 
začal stáčet jiným směrem. Od tématu reprezentace a textuálního čtení, k více průmyslově 
ukotvené historiografii českého teenagerského filmu nultých let, s tím, že z žánrového spektra 
vykrystalizovala teenegerská komedie, která na začátku nového milénia představovala 
pozoruhodný filmový cyklus v rámci tuzemské produkce. Myslím, že to bylo stočení 
pozornosti šťastné.  
 
Sandra Hezinová si jako předmět svého zkoumání zvolila populární, „konzumní“ film – tedy 
takový, jež v rámci výzkumu české kinematografie k hlubšímu zájmu nevybízí stále jen 
zřídka, protože není považovaný ani za formálně, ani za autorsky výjimečný. Nebo je 
jednoduše brán jako příliš jasný, příliš čitelný. Přitom hledání odpovědi na otázku, proč 
zrovna tento typ filmu na začátku druhého milénia zažíval v české kinematografii boom, 
může vykročit za domněnky a předpoklady a vypovědět mnohé o dobových konfiguracích a 
zákonitostech české mediální scény, o jejím vnitřním nastavení, o diváckých preferencích 
(nebo jejich percepci) a v neposlední řadě o uvažování a rozhodovacích procesech aktérů, 
kteří se na produkci podíleli. 
 
K předmětu svého zkoumání diplomantka přistupovala z několika rovin, které funkčně 
propojila. Aplikovala industriálně orientovanou teorii žánru, konkrétně pole redefinující 
model filmových cyklů, s metodami produkčních studií. Pečlivě mapovala okolnosti vzniku 
filmů, podmínky v dobovém mediálním průmyslu a působení konkrétních aktérů v daných 
podmínkách. Jedno z jader práce představuje logisticky poměrně náročná série rozhovorů s 
producenty a dalšími kreativními aktéry zapojenými do výroby filmů, které jí pomohly 
rozkrýt podmínky a logiku dobové kulturní produkce v daném segmentu, stejně jako stav 
produkční kultury. Jejich využití při průmyslové analýze je stejně důsledné, jako je 
přesvědčivá orientace diplomantky v žánrové teorii. Rozhovory jsou součástí práce a mohou 
dále sloužit jako cenný primární zdroj.  
 
Ve výsledku přinesla diplomová práce Sandry Hezinové prostřednictvím výzkumu 
přehlíženého produkčního cyklu nový vhled do tuzemské praxe spojené s vývojem a výrobou 
prominentního segmentu populární kultury.  
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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