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Práce Josefa Heřmánka se věnuje tématu identifikace s filmovou postavou, přičemž jejím 

metodickým východiskem je primárně fenomenologie. V úvodní části autor představuje 

samotný pojem identifikace, v druhé části jej analyzuje prostřednictvím fenomenologicky 

pojatého vcítění, které se pokouší vykázat v prožívání filmu. Ve třetí části autor využívá 

rovněž analýz Vivian Sobchack a Christiane Voss, jež filmovou zkušenost charakterizují mj. 

prostřednictvím pojmů cinestetického subjektu a propůjčeného těla. Obecně lze konstatovat, 

že předložená práce má jasnou skladbu a její argumentační struktura je přehledná.  

Diskuse pojmu vcítění, podobně jako následující rozbor tělesnosti, je po mém soudu 

zbytečně rozvláčná. Nejsem přitom schopen nahlédnout, čím přesně je zdůvodněna důležitá 

teze, že „prožitek, který zakoušíme v té modifikaci (či fázi) vcítění, v níž se pohroužíme do 

situace druhého (a která tak ztrácí charakter kladeného předmětu), je zkušenosti druhého 

podobný“ (20). Čím lze zdůvodnit, že je podobný, a v jakém smyslu je podobný? Podobně mi 

není jasné, v jakém smyslu se „fyzické tělo … stává nositelem vztahu podobnosti mezi mým 

prožitkem zkušenosti druhého a touto zkušeností druhého samou“ (25)? Proč právě tělo, a 

v jakém smyslu, je nositelem podobnosti? Mám podezření, že pojem podobnosti není 

vhodným pojmem k vystižení vztahů, o něž zde jde. Za dostatečně vykázanou nepovažuji ani 

autorovu tezi, podle níž „pro vcítění je … zcela zásadní vědomí podstatného rozporu mezi 

mým prožitkem zkušenosti druhého a originární zkušeností samotnou“ (29). Jde tu skutečně o 

„podstatný rozpor“? A není to v rozporu s autorovu vlastní tezí, podle níž je zde podstatná 

podobnost?  

 Ve třetí části práce by bylo na místě podrobnější zdůvodnění teze, podle níž „se 

můžeme dopustit přirovnání, podle kterého se divák sledující děj, který se odehrává na 

filmovém plátně, podobá transcendentálnímu egu, jež pozoruje fenomény reziduující ve 

vědomí po vyřazení generální teze světa z platnosti (za předpokladu, že film je natolik 

poutavý, že umožňuje „čistě estetický názor“).“ (34) I když odhlédnu od problematičnosti 

tohoto přirovnání (diváka k transcendentálnímu egu), mám za to, že je zde věcný problém: je-

li film poutavý, tzn. jsem-li jím upoután, je pak vůbec možný čistě estetický názor, který 

předpokládá, zdá se, spíše nezaujatost? Obecně řečeno, nakolik mám být upoután, a nakolik 

nemám být upoután, má-li být dle autora mé vcítění esteticky „správné“?  

 Z právě řečeného vyplývá, že nepovažuji za dostatečně vykázanou autorovu tezi, podle 

níž „vysoká míra intenzity filmového zážitku je dána jeho [tj. filmu] schopností navodit čistě 



estetický postoj, jenž se vyznačuje vnořením se do zobrazovaného děje a ustoupením 

existenciálně kladeného světa do pozadí“ (35). Nejenže zůstává nejasné, na základě čeho film 

(!) vykazuje vysokou čistotu estetického prožitku (36). Za problematické, z hlediska 

vytyčeného tématu práce, považuji rovněž to, že se zde již netematizuje vcítění do postavy, 

nýbrž „estetické ponoření se do dění na filmovém plátně“ (36). Co přesně je tím, do čeho se 

vciťujeme? S využitím prací úvodem jmenovaných autorek autor posléze hovoří o 

„cinestetickém subjektu“ jako „nositeli filmové zkušenosti, který do sebe zahrnuje dění 

odehrávající se na plátně a odpovídajícím způsobem rezonující prožívané tělo divákovo“ (37). 

Ať už je tato představa přijatelná nebo nikoli, důležité je, že se zde odkláníme od tématu 

vcítění, aniž by byl tento posun výslovně reflektován: autor zde namísto vcítění hovoří, zcela 

smysluplně, např. o „překladu“ nebo o „rezonanci“. S oporou v koncepci Christiane Voss pak 

Josef Heřmánek tvrdí, že divák propůjčuje dvojrozměrnému plátnu třetí rozměr skrze svou 

tělesnost (39). I zde je, domnívám se, na místě otázka: jak tato úvaha souvisí s tématem 

vcítění do postavy, resp. do dění, jde-li v tomto popisu o vztah tělo-plátno, nikoli o vztah 

divák-postava (resp. dění)? A jistě, sotva lze pochybovat o tom, že „náš zážitek z filmu … 

zcela zásadním způsobem kromě narativně neseného děje utváří rovněž celek sensuálních 

kvalit, které jsou neseny audio-vizuálně“ (44), avšak vztahujeme se k tomuto celku vcítěním?  

 Jak by mělo být patrné z výše uvedeného, autorovi se po mém soudu nedaří naplnit 

vytyčený cíl práce, což je dáno do značné míry tím, že nevypracovává dostatečně jemné 

pojmové nástroje, jež by mu umožnily precizní popis. Zůstává tak nejasné, nakolik je právě 

vcítění do postavy nebo do příběhu důležité pro vnímání filmu, zda je vůbec důležité právě 

vcítění, a nakolik jsou jiné dimenze vnímání filmu, které autor vykazuje zejména s oporou ve 

filosofii médií, podstatnější než fenomenologicky pojaté vcítění. Na druhou stranu velmi 

oceňuji, že autor ve své práci otevírá vskutku klíčové problémy (a že k tomu využívá 

současné bádání) související s tématem estetického vnímání filmu.  

Se zohledněním výše řečeného doporučuji jeho bakalářskou práci k obhajobě, nemohu 

ji však hodnotit lépe než jako velmi dobrou.  
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