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Abstrakt 

Diplomová práce Obraz americké filmové tvorby v československých médiích 70. let 

pojednává o způsobu, jakým československá média v sedmdesátých letech vytvářela 

obraz o filmech, jež do Československa přišly mezi roky 1970 - 1979 z americké 

distribuce nebo byly v Československu uvedeny v kinech. Práce analyzuje způsob, 

jakým vybraná celostátní tištěná média, jednak určená pro širokou veřejnost (deníky 

Rudé právo a Lidová demokracie) a jednak určená pro vymezenou cílovou skupinu 

(filmová periodika Film a doba, Filmový přehled, Kino), pod politickým tlakem 

prezentovala obsah či přínos jednotlivých filmů; to vše v souvislostech s politickým 

a kulturním prostředím. Nosným tématem je zahrnutí oblasti filmu a jeho prezentace 

jako prostředku propagandy dané doby. Analytická část práce vychází ze zpracování 

článků či recenzí, které se k jednotlivým filmům či k jejich aktérům a tvůrcům ve 

vybraných tištěných periodikách objevily. Při rozboru je pak kladen důraz na 

zachycení důležitých argumentů či hodnocení v kontextu soudobého politického 

vývoje. Srovnání, jak danou problematiku pojímal denní tisk a jak vybraná periodika 

z oblasti kinematografie a filmu, si klade za cíl vnést do studia filmu i historie nový 

aspekt pohledu na dané téma.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis The image of American Movie Production in 

Czechoslovak Media of 1970’s focuses on how the Czechoslovak media in the 



 

1970’s created the public perception of movies which had come from the American 

distribution to Czechoslovakia or were projected in the cinemas among the years 

1970-1979. This thesis analyzes the manner in which selected national print media, 

influenced by the political trends, being partly designed for the general public (daily 

newspaper Rudé právo, Lidová demokracie) and partly addressed to specific target 

groups (film periodical Film a doba, Filmový přehled, Kino), reflected the issue and 

the contribution of individual movies; all of that under specific political and cultural 

circumstances. The main theme is the usage of the movie production and its 

presentation as a contemporary propaganda tool. The analytic part is based on 

examination of several articles and reviews found in some selected media and 

connected to the movies or its actors and makers. The analysis is focused on 

important arguments and assessments in the frame of the contemporary political 

development. The comparison of how the issue was perceived by the daily 

newspapers and by the film journals hopes to bring a new aspect and a new point of 

view to the film and history studies. 
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Úvod  

Rok 1989 přinesl do tehdejšího Československa spoustu změn. Změn, které si 

dnes mladí lidé uvědomují pouze na základě vyprávění rodičů či studia historicky 

zaměřených oborů - dobu před rokem 1989 většina dnešních mladých lidí nezažila, a 

pokud ano, tak ne ve věku, kdy by byli schopni vnímat a analyzovat tehdejší dění. 

Tzv. sametová revoluce byla a je pro mnoho Čechů symbolem svobody. Stejně jako 

byla a je často v souvislosti s pojmem svobody a demokracie jmenována Amerika. 

Téma své diplomové práce Obraz americké filmové tvorby v československých 

médiích 70. let jsem si vybrala právě proto, že obsahuje zajímavý aspekt protikladu, 

kde se nutně propojuje tvorba demokratické země s mediálními nástroji země 

ponořené v hluboké totalitě.  

 

Cílem diplomové práce je nastínit způsob, jakým vybraná celostátní tištěná 

média tvořila obraz filmů, které se v 70. letech dostaly z americké distribuce do 

Československa. Zaměřila jsem se především na způsob, jakým tato vybraná média 

určená jednak pro širokou veřejnost (deníky) a jednak pro vymezenou cílovou 

skupinu (filmová periodika) pod politickým tlakem vytvářela a prezentovala 

myšlenkový obsah, politický diskurs či přínos jednotlivých filmů; to vše 

v souvislostech s politickým a kulturním prostředím. Jedním z cílů je i porovnání, jak 

americkou filmovou tvorbu prezentoval tisk pro širokou veřejnost a jak filmová 

periodika. Obsahem diplomové práce je kromě tematiky filmu a jeho prezentace jako 

prostředku propagandy dané doby i obsažení sedmdesátých let, tedy doby hluboké 

normalizace, jež si v souvislostech „mnohem živějších“ událostí roku 1968 a 

následně 1989 zaslouží pozornosti.  

 

Pro získání komplexního přehledu a orientace v tématu obsahuje práce 

stručné kapitoly zabývající se historií a charakteristikou doby a politické situace 

v Československu i ve Spojených státech amerických, stejně jako charakteristiku 

vývoje československé soudobé kultury a tisku. Opomenuta není ani charakteristika 

relevantní americké filmové tvorby zahrnující nejen 70. léta, ale i poválečnou sféru a 

to z důvodů, že filmy byly v Československu často uváděny se značným zpožděním 
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a americká filmová tvorba komentována s přihlédnutím k dění starému i několik 

(třeba i deset) let. Tyto kapitoly však nemají za cíl stát se hlubokou introspekcí do 

historie politického dění či kinematografie, mají především shrnout body podstatné a 

relevantní k hlavnímu tématu práce a dát čtenáři možnost zorientovat se v tématu 

s potřebnými souvislostmi.  

 

Původní předpokládaný seznam literatury, který jsem využila ke zpracování 

teoretické části práce, jsem výrazněji rozšířila především o odborné texty současných 

autorů a mediálních expertů věnujících se médiím v době normalizace a 

komunistického Československa. Stejně tak byly přidány tituly věnující se historii 

Československa i Spojených států amerických. Naopak některá díla uvedená v tezích 

jsem při zpracovávání textu shledala jako nepotřebná, neboť neuváděla informace 

důležité pro tuto práci, či naopak uváděla stejné informace, které byly již zpracovány 

v další použité literatuře.  

 

Hlavním předmětem práce ovšem zůstávají kapitoly zabývající se recenzemi 

a články, které jsou samotným předmětem zkoumání. Předmětem zkoumání se tak 

staly ročníky 1970, 1972, 1974, 1976 a 1978 periodik Rudé právo, Lidová 

demokracie, Kino, Film a doba a Filmový přehled. Časopisem Filmový přehled jsem 

v průběhu sběru dat nahradila původně vytipovaný časopis Záběr, jenž se věnoval 

americké filmové tvorbě naprosto minimálně, a pokud ano, tak především v článcích 

obsahujících životopisné údaje herců a hereček, nikoli však filmům samotným. 

Výběr filmových periodik byl tak uskutečněn s ohledem jednak na dobu jejich 

vycházení (obsah celých 70. let) a s ohledem na cíl pokrýt co nejširší spektrum 

čtenářů, jde tedy o periodika známá a veřejnosti běžně dostupná. Výběr deníků byl 

realizován se záměrem zdůraznění rozdílu mezi dvěma běžně dostupnými deníky – 

Rudým právem, orgánem Komunistické strany Československa - deníkem s 

nejvyšším nákladem dosahujícím milionu výtisků
1 a hrajícím klíčovou roli v 

ideologické propagandě, a Lidovou demokracií, ústředním listem Československé 

strany lidové. Sudé ročníky byly zvoleny z důvodů zmenšení objemu dat a tím 

                                                 
1  KONČELÍK, TRAMPOTA, 2006: 9 
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možnosti pokrýt větší časový rozsah. Vynechání lichých ročníků nemá na analýzu 

přístupu a prezentaci americké filmové tvorby daných periodik pravděpodobně 

zásadní vliv, neboť politický systém ani vybraná periodika nezměnily za dané 

desetiletí podobu ani styl prezentace.  

 

Předmětem analytické části této práce je tedy mediální obraz události neboli 

výsledek celkového vyznění zpráv, které o tématu dané médium zveřejnilo. Cílem 

analýzy je porovnat získaná data, upozornit na důležité jevy a popsat, zda je téma 

prezentováno negativně či pozitivně, eventuelně specifikovat postoj zkoumaného 

média k tématu. K analýze práce jsem zvolila metodu kvalitativní obsahové analýzy, 

jejímž předmětem zájmu je obsah, cílem pak redukce komplexnosti a 

mnohoznačnosti informací obsažených v analyzovaných textech  pouze na některé, 

ale relevantní vzhledem k hypotézám, které jsou stanoveny na počátku výzkumu.2  

Jde o nenumerické šetření, jehož cílem je interpretace sociální reality a odkrytí 

významu sdělovaných informací. Na rozdíl od kvantitativní analýzy, jež se zabývá 

měřitelnými aspekty obsahu, se kvalitativní analýza zaměřuje na význam a odpovídá 

na otázku „jak?“. Charakteristickým prvkem metod kvalitativního výzkumu je, že 

nejsou standardizovány, jak je tomu u kvantitativních metod3. Interakce výzkumníka 

a zkoumaného má vždy unikátní průběh a je neoddělitelnou součástí sběru dat. 

Kvalitativní výzkum však také vykazuje menší replikovatelnost, kdy změna 

výzkumníka bude pravděpodobně znamenat i změnu výsledků.4 

 

Z výše uvedených ročníků a titulů jsem tedy (u deníků především na 

stránkách věnovaných kulturní rubrice) vybírala články a recenze věnující se 

americkým filmům, pojednávajícím o amerických režisérech a filmové tvorbě 

obecně, či zabývající se americkými herci v souvislosti s relevantními filmy. 

Z článků jsem pak vybírala části textu, které nějakým způsobem komentovaly 

myšlenkový obsah filmu, jeho zaměření či politické vyznění, nebo které popisovaly 

práci režisérů a herců, hodnotily jejich charakter, případně politickou angažovanost, 

                                                 
2  REIFOVÁ a KOLEKTIV, 2004: 21 
3  TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 18 
4  TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 19 
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či americkou tvorbu zařazovaly do širších souvislostí a to jak v pozitivním, tak 

negativním směru. Vybrané úseky textů jsem označovala kódy vystihující povahu 

citací, na jejichž základě jsem pak provedla kvalitativní analýzu. Z kódovaných citací 

byla sestavena kódovací kniha, a to zvlášť pro každé periodikum. Jako relevantní 

byly brány texty kriticky hodnotící jednotlivé filmy či US tvorbu, na články věnující 

se pouze přesnému popisu děje bez osobních komentářů nebyl brán zřetel. 

 

Jak se dalo předpokládat, největším úskalím práce byl sběr materiálů. Pro 

studium vybraných periodik jsem nakonec využila tří významných knihoven: 

Národní knihovnu ČR, která se stala hlavním zdrojem pro studium titulů Film a 

doba, Filmový přehled, Kino a částečně Rudé právo (ke studiu jsem využívala 

digitalizovanou podobu periodik v systému Kramerius, ovšem ne všechny tituly a 

ročníky zde byly k dispozici, neboť část fondu je poškozena a část v době mé práce 

ještě probíhala procesem digitalizace), Městskou knihovnu v Praze (zde je 

k dispozici v tištěné podobě Rudé právo a Filmový přehled ovšem s velmi omezenou 

možností kopírování) a vědeckou knihovnu v Olomouci (zde je v tištěné podobě 

k dispozici Lidová demokracie). Analyzovaná periodika však nejsou v žádné 

z dostupných knihoven k absenčnímu zapůjčení. Sběr několika set citací, které jsem 

následně kódovala, byl tedy časově velmi náročný.  

 

Výsledkem této kvalitativní analýzy je charakteristika rozdílnosti obrazu 

americké filmové tvorby ve zmíněných periodikách a ověření či vyvrácení 

následujících hypotéz, které předpokládají celkově nepřátelský obraz americké 

filmové tvorby jako tvorby nepřátelského imperialistického státu, silně negativní 

postoj vůči filmům samotným, jejich tvůrcům i hercům, silnou politickou 

angažovanost článků a komentářů v deníku Rudé právo a naproti tomu menší míra 

zaujatosti a snahu o větší neutralitu komentářů ve filmových periodikách. 

 

Textovou část práce doplňují přílohy, jež mají pomoci čtenáři zorientovat se 

v problematice. V první příloze jsou uvedeny české a anglické názvy filmů, na 

jejichž komentáře a recenze odkazuji v kapitolách 5 a 6, a to včetně roku premiéry 

v USA a jména režiséra (dle Česko-Slovenské filmové databáze). Důvodem, proč 
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jsou tyto údaje uváděny v příloze a ne přímo v textu, jak je tomu u kapitoly 4 

zabývající se teorií, je především snaha o větší přehlednost samotné analýzy. 

V textech analýzy jsou tedy uváděny pouze české názvy, výjimkou jsou pak 

podkapitoly vztahující se k časopisu Filmový přehled, kde je z odkazů na zdroj citace 

jasně patrné, o jakém filmu se v citacích hovoří. Druhá příloha obsahuje seznam 

všech amerických filmů, které byly v 70. letech uvedeny v československých kinech. 

Tento přehled má za úkol dokreslit obraz distribuce a informovat čtenáře o tom, jaké 

další filmy byly nad rámec filmů zmiňovaných v analytické části práce v kinech 

uvedeny. Třetí příloha pak obsahuje vždy tři vybrané ukázky článků v jednotlivých 

analyzovaných periodikách. 
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1. Historické souvislosti 

Politicko-historické souvislosti jsou pro pochopení celého tématu velmi 

podstatné, neboť ideologie komunistické strany, která byla v popisované době u 

moci, nedovolovala volnost v žádné oblasti a i kulturu brala jako předmět své 

politiky a hlavní média jako nástroj pro vštěpování názorů a pohledu na dění.  

 

Československá občanská společnost, budovaná od 60. let 19. století, zanikla 

po únoru 1948, kdy popřevratový komunistický teror zapříčinil hluboké politické a 

sociální změny, které vedly v krátké době k destrukci tradičně rozvrstvené 

společnosti a kdy celé sociální skupiny, převážně ty, které byly hlavními nositeli 

hodnot svobodné občanské společnosti, ztratily podmínky pro svoji prostou existenci 

a zmizely.5 Doba 70. let, která je předmětem zkoumání, navíc zahrnovala období tzv. 

nejhlubšího komunismu, kdy komunistická strana již měla za sebou více jak 25 let 

praktikování své ideologie (i když v určitých obměnách) a čekalo ji ještě téměř celé 

desetiletí vlády v 80. letech. 

 

 

1.1 Důsledky hluboké normalizace 70. let 

Normalizace je termín označující období od dubna 19696 do listopadu 1989. 

Do tohoto období vstupovalo Československo obsazené okupačními vojsky7. 

Doktrína proklamovaná Leonidem Iljičem Brežněvem po srpnové invazi 1968 

dokazovala oprávněnost útoku vojsk Varšavské smlouvy v zájmu "ochrany" 

socialismu a proklamovala povinnost komunistických stran bránit socialismus a 

mezinárodní postavení socialistického společenství.8 Hlavním cílem ozbrojeného 

                                                 
5  HOPPE, 2006: 27 
6  Počátek normalizace lze stanovit na 17. duben 1969, kdy se prvním tajemníkem KSČ stal Gustav 

Husák, a cílem KSČ se stala opětovná konsolidace komunistického režimu.  
7  Vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl odpovědí na reformní snahy, o něž se pokusila 
část komunistického vedení v čele s Alexandrem Dubčekem a které vyvrcholilo 27. června 1968, 
kdy bylo v některých novinách otištěno prohlášení „Dva tisíce slov“, jež deklarovalo záměr 
pokračovat v reformním procesu.  

8  BĚLINA, 1993: 284 
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zásahu bylo opět ovládnout stranu. Normalizovat situaci znamenalo podle 

představitelů Varšavské pětky „zabezpečit výdobytky socialismu a postavit se na 

odpor reakci”, tedy obnovit sovětský totalitní systém včetně jeho dominantního rysu 

– politické kontroly komunistické strany nad společností.9 Vojska se neměla 

vměšovat do vnitřních záležitostí a měla se postupně stahovat z měst a vesnic a po 

etapách odcházet ze země. Sovětská vojska však zůstávala v zemi, neboť Sověti brali 

přítomnost těchto vojsk jako podmínku dosažení normalizace poměrů v zemi. 

Nátlaková politika sovětských vojsk byla patrná na všech stupních stranické a státní 

administrativy, měla řadu podob a systematicky dotvářela tlak sovětských 

politických představitelů na vedoucí činitele KSČ a vlády.10  

 

Poté, co bylo reformní hnutí potlačeno a bylo obnoveno fungování 

společnosti podle sovětských představ, byla ovšem úloha sovětských jednotek 

v Československu pozměněna jen nepatrně, neboť stále měly tyto jednotky 

garantovat, že vnucené normalizace budou zachovány. Trvalá přítomnost sovětských 

vojsk však měla vliv nejen v politických sférách, ale i ve sféře soukromé, neboť 

každodenní život běžných občanů byl neustále poškozován zvýšenou kriminalitou 

příslušníků kontingentu.11 Invaze měla za následek také vlnu emigrací - v letech 

1968-1969 opustilo Československo několik desítek tisíc občanů a i v dalších letech 

normalizace tato ilegální emigrace pokračovala. 

 

Postupně se upevňovala moc komunistické strany, stabilizoval se společenský 

život i československá ekonomika, která v první polovině 70. let rostla a stala se tak 

argumentem proti Pražskému jaru. Byly obnoveny socialistické základy Národní 

fronty; konsolidační proces probíhal v mládežnických organizacích i dalších 

společenských hnutích. Československo rozvinulo zahraničně politickou aktivitu 

vůči kapitalistickým státům i rozvojovým zemím. Významným se pak stal podpis 

Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským 

svazem v květnu 1970. 

                                                 
9  FELCMAN, 2006: 67  
10  FELCMAN, 2006: 32  
11  FELCMAN, 2006: 33   
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Součástí represe, která byla při formování normalizačního režimu hlavním 

prostředkem ovládnutí společnosti, byly čistky, které měly za cíl upevnění moci proti 

všem, kteří s režimem nesouhlasili. V letech 1970-1972 proběhlo několikero 

politických procesů s potencionálně opozičními skupinami a s některými předními 

nositeli myšlenek reformy z řad KSČ. Cílem těchto procesů nebylo jen odstranit 

aktivní odpůrce režimu, ale i vyvolat strach, který byl jedním z faktorů, jenž 

podstatně ovlivnil vztah obyvatelstva k mocenské garnituře.12  

 

Nastolení normalizačního režimu bylo sice spojeno s násilím, ale vztah 

k obyvatelstvu nemohl být založen pouze na násilí. Poté, co byl opět zformován 

normalizační režim, zakládala KSČ svůj vztah s obyvatelstvem na tzv. společenské 

smlouvě, kdy straničtí funkcionáři nepočítali s občany jako aktivními činiteli a řídili 

se heslem „kdo nejde s námi, jde proti nám“.13 Veřejnost postupně přestala sama 

věřit v možnost reformy socialismu, nechtěla se pro něj obětovat a zaměřila se 

hlavně na své soukromé zájmy a potřeby, které byly mimo politickou angažovanost. 

Ideologie se postupně přestala zaměřovat na vykreslení komunistického ideálu a 

začala spíše zdůrazňovat vady a nedostatky kapitalismu. Jedním z nástrojů, který 

vládnoucí strana používala k prosazování své ideologie, byla přirozeně média. Ve 

všech médiích však vládla přísná cenzura - na média dohlížely úřady pro tisk a 

informace (ČÚTI a SÚTI), média také byla řízena členy KSČ, kteří prošli 

stranickými prověrkami, velmi dobře fungovala také autocenzura14. Jejich základním 

posláním nebylo objektivně informovat o dění v Československu a zahraničí, ale 

vyvolávat masový souhlas obyvatel státu s politikou KSČ. Občané měli být izolováni 

od nežádoucích domácích a zahraničních informací a legální získání informací o 

světových názorových proudech jim nebylo umožněno, eventuelně byly tyto 

informace značně deformovány.  

 

                                                 
12  OTÁHAL, 2006: 37   
13  OTÁHAL, 2006: 37   
14  Historie, principy a fungování cenzury v souvislosti s událostmi roku 1968 a obdobím normalizace 

jsou vysvětleny v kapitole 3. 
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Pro dějiny Československa 70. let měl velký význam projev opozičního hnutí 

– Charta 77. I zde byl však k reakci využit stranický tisk - Rudé právo – a to k šíření 

dezinformací a k manipulaci s míněním veřejnosti.15 I přes aktivity Charty 77 byla 

druhá polovina 70. let dobou hluboké normalizace, kdy postupně upadala kultura i 

občanská morálka. 

 

 

1.2 Společenské klima v USA v 60. a 70. letech 

V 60. letech mělo na společenské klima Spojených států vliv několik 

zásadních vlivů: došlo k vyvrcholení snah o rasovou rovnoprávnost, velkým tématem 

bylo zrovnoprávnění žen, vznikem antikoncepční pilulky se změnila i oblast 

sexuálního chování. Došlo k uvolnění společenských podmínek, vznikla 

„kontrakultura“ mladých, kterým byla cizí vize středostavovského života a kteří 

experimentovali s drogami a „volnou láskou“.  

 

V roce 1963 byl zavražděn prezident John F. Kennedy a pod vedením 

Lyndona B. Johnese vstoupily roku 1964 Spojené státy do vietnamské války, do 

které během následujících devíti let poslaly statisíce vojáků. Téma vietnamské války 

se stalo jedním z nejdiskutovanějších a především mladí lidé proti těmto vládním 

rozhodnutím hromadně protestovali. Na přelomu 60. a 70. let vedly protiválečné 

protesty k volání po větších společenských změnách.16 Ovšem ani stažení 

amerických vojsk z Vietnamu v roce 1973 nedokázalo napravit obrovský rozkol, 

který válka v americké společnosti vytvořila.17 

 

Kromě vietnamské války ovládaly společenskou náladu Spojených států také 

snahy o nápravu rasismu a dosažení rovnoprávnosti černošských občanů. Roku 1968 

                                                 
15  SYMŮNKOVÁ, 1992: 89 
16  TINDALL,SHI, 1996: 730 
17  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 350 
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byl zavražděn Martin Luther King, jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického 

hnutí za lidská práva.  

 

V roce 1969 převzal prezidentský úřad po Lyndonu B. Johnsonovi Richard 

Nixon. Počátkem 70. let začala americká vláda směřovat spíše doprava a levicoví a 

liberální aktivisté se snažili dosáhnout zásadních změn v aktuálních problémech, jako 

byla potratová politika, rasová a genderová diskriminace, sociální péče a životní 

prostředí. V roce 1973 otřásla americkým národem aféra Watergate, kdy do sídla 

Demokratické strany ve Washingtonu, D. C. byly na příkaz prezidenta Nixona 

umístěny odposlechy. Až do této doby byly sdělovací prostředky v publikování 

chybných prezidentských kroků nesmírně opatrné, často kryly různá chybná 

rozhodnutí či skandály, vůči Nixonovi však tak shovívavé nebyly.18  

 

V roce 1974 se stal 38. prezidentem USA Gerald R. Ford, kterého vystřídal 

v roce 1976 Jimmy Carter, jehož vláda jmenovala do funkcí víc černochů, Hispánců 

a žen než kterákoliv vláda předchozí a poskytla amnestii všem mladým mužům, kteří 

raději opustili Ameriku, než aby šli sloužit do Vietnamu.19 70. léta však znamenala 

pro Spojené státy konec válečné prosperity, Carter převzal zemi ve špatném 

ekonomickém stavu, s rostoucí inflací i nezaměstnaností. Kromě ekonomické recese 

jsou 70. léta však příznačná i velkou ztrátou iluzí. 

                                                 
18  JOHNSON, 1991:  630 
19  TINDALL, SHI, 1996: 731 
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2 Kulturní souvislosti 

2.1 Směřování a úloha československé kultury 

Komunistická moc očekávala od kultury, že se stane jedním z nástrojů strany 

a ukázkovou dekorací režimu. Už padesátá léta minulého století se v Československu 

odvíjela ve znamení mohutných propagandistických kampaní, které měly pomoci 

upevnit komunistickou vládu a očernit její odpůrce. Terčem těchto kampaní se 

stávali nejen západní imperialisté a lidé hlásící se k demokratickým hodnotám, ale i 

umělci, jejichž díla komunističtí „kulturtregři“ shledali závadnými20. V následných 

desetiletích pak převládal trojitý mechanismus regulace kultury: vedoucí úloha 

strany, centrální řízení po linii státních orgánů a organizační zodpovědnost 

jednotlivých tvůrčích svazů. Cenzura, jejíž úlohou v tomto systému bylo izolovat 

občany Československa od „nevhodných“ domácích a zahraničních informací a 

orientovat tak žádoucím směrem jeho názory21, nemusela být přímo uzákoněna, 

regulační mechanismy a autocenzura tvůrců byly dostatečně účinné22; jádrem 

oficiální kultury zůstával ideologický program socialistického realismu, byť 

procházel četnými modifikacemi.  

 

Institucionální kultura a systém pravidel se začaly formovat ještě před 

mocenským komunistickým převratem, a ačkoli byly z valné části odvozeny 

z politických i ideologických praktik importovaných ze stalinistického Sovětského 

svazu, vykazovaly vysokou míru legitimity.23 V kultuře té doby lze spatřovat tři 

hlavní prvky: kulturu oficiální ve smyslu kultury režimem určované či podporované, 

která tvořila hlavní obsah a definovala hranice toho, co bylo nebo nebylo přípustné; 

kulturu masovou a kulturu alternativní.  

 

                                                 
20  FORMÁNKOVÁ, 2008: 22 
21  KONČELÍK, 2006: 15 
22  ALAN, BITRICH, 2001: 12 
23   ALAN, BITRICH, 2001: 11 
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Oficiální kultura, přestože byla určována vládnoucí stranou, nebyla 

neměnným systémem. Přechody mezi zakázaným a tolerovaným, tolerovaným a 

publikovaným a publikovaným a oficiálním se plynule měnily, ovšem vždy v rámci 

ideologie. Tyto změny byly v zásadě poznamenány dynamikou a složitými vztahy 

mezi třemi úrovněmi, které v jistém smyslu kopírovaly institucionální členění 

kontrolních mechanismů.24 Na první úrovni, přímo spojené s ideologií a potřebné 

službě politické moci, byly definovány nároky, meze legality a míra cenzury. Druhou 

úroveň utvářela tzv. vysoká kultura v čele s klasikou a systémem vzdělávání, jež bylo 

institucionálně garantováno státními institucemi. Třetí úroveň tvořila směs kulturních 

aktivit a umělecké tvorby, jež spadaly do kompetence institucionální sítě uměleckých 

a tvůrčích svazů či dalších organizací.  

 

Masová kultura byla pro svou schopnost sjednocovat, průměrovat a omezovat 

rozumové schopnosti i autonomii jedince neoddělitelným atributem oficiální kultury. 

Ačkoliv je masa původně útvarem bytostně apolitickým, organizovaná masa se 

naopak v rámci režimu politizovala ve stylu „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ 

Spolu s masovostí se měnila i povaha kultury jako celku. Kromě vzrůstajících nároků 

na její schopnost bavit, vzrůstala především váha informativní a osvětové funkce 

kultury: v daných souvislostech pak rostla obliba i význam široce přístupných druhů 

kultury, jako např. filmu. To vše se promítalo i do začátků kulturní politiky 

komunistického režimu. 

 

 

2.1.1 Kultura jako nástroj propagandy 

K ovládnutí správy celé této oblasti bylo potřeba znárodnit a zestátnit ty 

instituce, které určovaly směřování kultury, tj. nakladatelství, výrobu a distribuci 

filmu, divadla aj. Následně byly zavedeny do umění oficiální normy, a to jak 

ideologické, tak estetické. Prostřednictvím masové kultury pak došlo ke zdůraznění 

významu sdělovaných obsahů, které posílilo tendenci publika ztotožňovat dílo se 

                                                 
24  ALAN, BITRICH, 2001: 13 
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skutečností.25 Heslem doby bylo „dohnat a předehnat kapitalistické státy“26 a tak 

státní aparát hledal i v oblasti kultury všemožné způsoby, jak propagovat vlastní 

ideologii. Docházelo k infiltraci mechanismů, s jejichž pomocí vláda získávala 

nástroje politicko-ideologického ovládání společnosti.27 Jedním z podstatných arbitrů 

komunistického režimu pak bylo potlačování svobodného myšlení a tedy i 

alternativní kultury.28  

 

Paušální označení šedesátých let jako období tání nevysvětluje skutečnost, že 

se občanský tlak na liberalizaci společnosti odehrával v neustálých konfliktech 

s konzervativními zastánci bezvýhradné poslušnosti komunistické straně a jejím 

instrukcím.29 KSČ se také prostřednictvím kulturní elity snažila přesvědčit veřejnost, 

že většina tvůrců buď přímo podporuje komunisty, nebo s nimi spolupracuje30. 

 

 

2.2 Filmová distribuce 

Východiskem pro veškerou činnost filmové distribuce byly v době 

komunistické vlády principy kulturní politiky KSČ. Ovšem ještě před zásahem KSČ  

byla v tomto směru aktivní německá okupace, která zavedla přísnou cenzuru a 

výrazně omezila podnikání ve výrobě i distribuci filmů. Prvním krokem ke 

znárodnění se stal Dekretem prezidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu31 

z roku 1945. Toto znárodnění bylo radikální změnou, která naprosto zásadně 

ovlivnila vývoj kinematografie po téměř padesát následujících let.32 Ovlivněna byla 

tak samozřejmě i distribuce, neboť až do roku 1991 byl zahraniční obchod s filmem 

striktně centralizován. Základem celého systému distribuce byl výnos Ministerstva 

                                                 
25  ALAN, BITRICH, 2001: 16 
26  CYSAŘOVÁ, 2002: 521 
27  CYSAŘOVÁ, 2002: 521 
28   ALAN, BITRICH, 2001: 17 
29  CYSAŘOVÁ, 2002: 526 
30  KUSÁK, 2006: 408 
31   Dekret byl veden pod číslem 50/1945 Sb. A účinnosti nabyl 28. srpna 1945. Ústavním zákonem č. 

57/1946 Sb. Byl pak prohlášen za zákon. 
32  DANIELIS, 2010: 31 
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školství a kultury z 19. ledna roku 1957, jakási zakládací listina, jejíž základ byl 

položen výše uvedeným znárodňovacím dekretem, ilegálně připravovaným už v době 

nacistické okupace komunisty a „pokrokově smýšlejícími filmovými pracovníky“33.  

 

Tento dokument přinesl do filmové distribuce zásadní organizační změny: do 

té doby byla filmová distribuce v rukou soukromých podnikatelů či kapitalistických 

společností, jejichž prvořadým hlediskem byl zisk. Jako kulturně politická instituce 

se mohla filmová distribuce stát nedílnou součástí socialistického kulturního života. 

To mělo velký význam v rámci prosazování politiky KSČ do života společnosti. 

Miliónům občanů umožnila dle volby vládnoucího režimu zhlédnout filmy, jež režim 

považoval za významný a svébytný umělecký druh, nástroj výchovy a vzdělávání, 

informací, kulturního uspokojení a zábavy34.  

 

Uvolnění, které bylo ve společnosti patrné v druhé polovině 60. let se 

projevilo i v nákupu zahraničních filmů – do Československa se postupně začaly 

dostávat umělecky nejzajímavější filmy ze západní Evropy i z USA a počet premiér 

se držel nad 200 ročně.35 Pokles návštěvnosti, který způsobily změna životního stylu 

i nástup televize, se v roce 1968 zastavil na necelých 119 milionů diváků. Nicméně 

v letech 1972 a 1973 zaznamenala kina nejvyšší míru poklesu návštěvnosti od roku 

1958 do roku 1989.36 Byl to důsledek zostřených cenzurních opatření 

znovuzavedených po roce 1969. 

 

Organizace filmové distribuce v Československu se v tomto období zcela 

vymykala běžnému systému distribučních společností. Ústřední půjčovna filmů 

(ÚPF) nebyla svéprávnou distribuční organizací, zajišťovala pouze potřebné 

technické, marketingové a logistické procesy, ne výběr filmů. Ten byl věcí výběrové 

komise vedené Ústředním ředitelstvím Československého filmu (ÚŘ ČSF), obchodní 

                                                 
33  TUNYS, TUREK, 1987: 3 
34  TUNYS, TUREK, 1987: 3 
35   DANIELIS, 2010: 33 
36   DANIELIS, 2010: 33 
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realizaci nákupů zajišťoval Filmexport.37 Nejdůležitější složkou filmové distribuce, 

která se zapojovala do tvorby filmu domácích produkcí i do dovozu filmů ze 

zahraniční, pak byla dramaturgie. Odpovídala za ideově uměleckou kvalitu filmů 

uváděných do distribuční sítě a za jejich programovou vyváženost z politických, 

teritoriálních i žánrových hledisek.38 Tento třístupňový proces distribuce, jež 

zahrnoval podřízení krajských podniků krajským politickým vedením a kin lokálním 

autoritám vedl někdy až k absurdnímu zvýšení politického dohledu nad distribucí.39 

 

 

 

 

  

                                                 
37   DANIELIS, 2010: 35 
38  TUNYS, TUREK, 1987: 11 
39   DANIELIS, 2010: 36 
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3 Média v období Pražského jara a normalizace 

Žurnalistika, jako významná společenská instituce, vstupuje do života 

každého jedince jako něco, co se vždy podílelo a podílí na tvorbě společenských 

procesů a vždy bylo a je významným nástrojem na podílení se veřejnosti na 

společenských procesech. Novinářství je však i nezbytnou součástí politických 

procesů, spoluvytváří možnosti socializace jednotlivců, podílí se na formování 

identifikace jedince se společností a zprostředkovává respektované společenské 

hodnoty s tím, že někdy více vytváří prostor pro diskusi a reflexi a jindy více 

vyjadřuje vůli politické moci.40 Jednoznačně má tedy novinářství moc konstruovat 

obraz doby. Nejtěsněji je spjato s periodickým tiskem a stejně jako jiná média 

prochází v čase různě intenzivními proměnami: v závislosti na své společenské 

funkci v dané době, na společenských a politických podmínkách a na technických 

možnostech.  

 

Způsoby mediální komunikace, které byly a jsou typické pro prakticky 

všechny totalitní režimy a které českoslovenští komunisté po celu dobu své vlády 

(vyjma několika měsíců během Pražského jara) aplikovali, byly převzaty ze 

Sovětského svazu. Typickými znaky tohoto modelu41 jsou specifická společenská 

funkce médií, odlišné hospodářské fungování a politické ovládání – snaha 

maximalizovat kontrolu státní moci nad průběhem mediální komunikace a podřídit ji 

potřebám stranického aparátu.  

 

Již v 60. letech věnovala KSČ stavu a zaměření periodického tisku i ostatních 

médiích velkou pozornost a ve stranických dokumentech i ve vystoupeních 

představitelů strany a vlády byl oceňován „přínos žurnalistiky k dalšímu rozvoji 

socialismu“.42 

 

 

                                                 
40  BLODIGOVÁ, KÖPPLOVÁ, SEKERA, 2002: 9 
41  KONČELÍK, TRAMPOTA, 2006: 5 
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3.1 Cenzura 

Cenzura je chápána jako cílený (tj. záměrný a vědomý), institucionalizovaný 

a politicky podložený zásah státní moci do autorského záměru či do informačního 

toku.43 Autocenzura je pak důsledkem nepřímého tlaku na autora. Ve vztahu 

k politické moci a ke kontrole informací jsou od roku 1956 vymezovány dva směry 

obecně nazývané jako směr autoritářský (sovětský) a liberální, přičemž autoritářský 

model vyžaduje službu médií vládě a politickým představitelům.44 Socialistické 

pojetí považovalo cenzuru za zcela legální a logický nástroj s tím, že pravda je pouze 

jedna, a omezovalo rozpor mezi skutečností a obecnou tezí ideologie.45 

 

Komunisté se ujali řízení a kontroly médií již po státním převratu v roce 

1948, v československém právním řádu však cenzura dostala své legislativní 

zakotvení v polovině 60. let zákonem č. 81/1966 Sb. Stát tím poprvé cenzuru přiznal, 

legalizoval a definoval její pravomoci. Cenzura tak - bez ohledu na datum jejího 

uzákonění – existovala jako nezbytný nástroj politiky KSČ téměř nepřetržitě46 po 

celou dobu trvání komunistické moci. Přestože se cenzura v různých podobách 

a různé intenzitě objevovala již od nástupu křesťanství, posttotalitní státy zpravidla 

příliš neuznávají žádnou formu cenzury médií.  

 

V roce 1953 vznikla tajným usnesením vlády ze dne 22. dubna Hlavní správa 

tiskového dohledu (HSTD), která fungovala jako samostatný útvar ministerstva 

vnitra a byla úzce pracovně propojena na Státní bezpečnost (StB)47. Vedoucím byl 

jmenován František Kohout, od roku 1962 převzal vedení Eduard Kovářík. HSTD 

měla za úkol dvě záležitosti: dohlížet na ochranu státního tajemství a na ochranu 

obecného zájmu; a to při kontrole nejen médií, ale i výstav, divadel, plakátů, 

pohlednic, nálepek, i úmrtních oznámení. HSTD fungovala formou tzv. předběžné 

                                                                                                                                          
42  KŘIVÁNKOVÁ, VATRÁL, 1989: 143 
43  KONČELÍK, 2004: 26 
44  Směr liberální, také nazývaný modelem sociální zodpovědnosti, stojí v opozici ke směru 

autoritářskému a od médií vyžaduje kontrolní a opoziční funkci. 
45  KONČELÍK, 2004: 27 
46   Vyjma několika měsíců v roce 1968 (viz dále v textu). 
47  KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2000: 139 
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cenzury, kdy každý výtisk periodik či knih, ale i text rozhlasového, divadelního či 

jiného pořadu musel být označen číslem přiděleného cenzora. Pokud tomu tak 

nebylo, nesměl být takovýto mediální produkt ani tištěn, ani provozován. Cenzor 

tedy pracoval v každé redakci i tiskárně; v budově rozhlasu pracovalo čtyři až pět 

cenzorů a i zde musel být každý text schválen cenzurním razítkem; v televizi byly 

kontrolovány i námět a scénář, kulisy, pracovní verze i hotové dílo.48 Komunistický 

režim však neměl pro všechna média stejná měřítka, výlučné postavení mělo např. 

Rudé právo, kam byli dosazováni tzv. prověření novináři z řad komunistů a které 

disponovalo mimořádnou důvěrou režimu a právem určovat mediální agendu.49 

Největší zásahy byly realizovány v kulturních časopisech, naopak u televize, filmu 

a divadel byly zásahy minimální, neboť jejich dramaturgické plány schvalovala ještě 

před HSTD příslušná oddělení sekretariátu KSČ.  

 

Hlavní cenzurní institucí se stal Úřad pro tisk a informace (ÚTI). Byl založen 

na pokyn sovětského vedení ihned po okupaci Československa a to vládním 

usnesením č. 292 z 30. srpna 1968. Tato instituce podle sovětského modelu také 

fungovala, jako jediný správný byl považován přísný princip vedení a kontroly 

médií. Byla pověřena jednotným usměrňováním a kontrolou činnosti tisku, rozhlasu, 

televize a ČTK (Československé tiskové kanceláře). V čele ÚTI stanul Josef 

Vohnout, bývalý redaktor Rudého práva a zástupce vedoucího odboru informací 

ministerstva kultury a informací, jež mimo jiné před rokem 1968 působil jako 

zástupce vedoucího tiskového odboru na ÚV KSČ. Jeho cílem byla především 

zajistit fungování a kontrolu médií dle moskevského protokolu. Zakázáno bylo 

publikovat cokoliv, co by mohlo být pojato jako kritika Sovětského svazu a dalších 

evropských komunistických zemí, či jako kritika socialistického režimu a s ním 

spojené politiky, články nesměly napadat cizí vojenské jednotky na území našeho 

státu, zakázána byla označení okupant či okupace a další. Všechna porušení byla 

                                                 
48  Nahrávky musely být před vysíláním přepsány na papír a předloženy ke schválení, u živého 

vysílání byl cenzor osobně přítomen a musel razítkem potvrdit každou odvysílanou stránku 
scénáře. 

49  KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2000: 140 
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razantně sankciována a to v podobě udělení důtky, uložení peněžité pokuty až do 

výše 50 000 Kč nebo dočasného odejmutí vydavatelského oprávnění.50  

 

Zásadní přestavbu legislativního zakotvení médií pak umožnil zákon 

č. 127/1968 Sb. ze 13. září 1968 týkající se některých opatření v oblasti tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků. Pod politickým nátlakem zákon 

odhlasovali a přijali i poslanci, kteří tři měsíce před tímto datem cenzuru prohlásili za 

nepřípustnou51. Sérii právních úprav postavení médií uzavřel ústavní zákon 

č. 143/1968 Sb. o československé federaci z 27. října 196852. 

 

Významným institucionálním počinem v rámci kontroly médií bylo zřízení 

Vládního výboru pro tisk a informace (VVTI) z 12. září 1968. Řízení výboru dostal 

na zodpovědnost Petr Colotka. Od 1. ledna 1969 došlo na základě Ústavního zákona 

č. 143/1968 Sb. k federalizaci ČSSR, výbor byl přejmenován na Federální výbor pro 

tisk a informace (FVTI). Výbor měl za úkol předkládat návrhy zákonů, koordinovat 

mediální politiku, zřizovat a spravovat vydavatelské podniky. 

 

 

3.2 Rok 1968   

V roce 1968 byl oficiálně stále silný dohled nad médii, novináři však již ve 

velké míře tato nařízení ignorovali. Formální existence cenzury skončila během 

června -zákonem č. 84/1968 Sb. z 26. června, kdy byla v zákoně uvedena doslovná 

formulace53 „cenzura je nepřípustná“. 27. června pak byl vydán v denících Práce, 

Mladá fronta, Zemědělské noviny a v Literárních listech manifest „Dva tisíce slov“ 

žádající další prohloubení demokratizačního procesu. Média byla svobodná od 

dohledu a řízení, což se výrazně projevilo na obsahové proměně a růstem jejich vlivu 

na formování veřejné komunikace. Média tak opět měla možnost převzít roli 

                                                 
50  ROHLÍKOVÁ, 1992: 56 
51  KONČELÍK, 2009: 213 
52  Znění dostupné např. na WWW <http://www.koncelik.eu>. 
53  KONČELÍK, 2008: 69 
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společenské odpovědnosti, vystavovala moc kontrole veřejného mínění a stala se 

protivníkem politické moci. Nejzazšího bodu přibližování k demokratickému modelu 

tak média dosáhla v létě 1968.54 Toto uvolnění cenzury jednoznačně ukázalo, jak 

deregulace a funkční svoboda tisku v totalitním systému stupňuje společenský dosah 

médií, vede k zásadnímu růstu spotřeby médií a významně ovlivňuje politiku 

komunistické moci.55 

 

 

3.3 Československý tisk za normalizace 

V prvních dnech po vpádu okupačních vojsk hrála média pro veřejnost 

zásadní roli – stala se hlavní stmelující silou veřejnosti a společnost vedla v jejím 

odporu proti okupaci. Vedení KSČ se tak novináři jevili jako neovladatelná síla.56 Po 

relativní liberalizaci veřejného života v období tzv. Pražského jara57 (leden – srpen 

1968), došlo po 26. srpnu 1968, kdy byl podepsán tzv. Moskevský protokol, jenž 

formuloval mimo jiné závazek „dostat pod kontrolu média“58, k výraznému obnovení 

cenzury. Po intervenci armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 došlo k násilnému 

přerušení reformního procesu a začalo období konsolidace moci KSČ – období 

normalizace. Postavení médií se opět velmi výrazně změnilo k původnímu 

totalitnímu vzorci. Důraz byl opět kladen na služebnost médií a na osobní 

zodpovědnost za budování socialistického režimu, to vše v podmínkách trvalé 

přítomnosti okupačních vojsk. Početná a emancipovaná novinářská obec se díky 

svému vlivu na společnost stala pro KSČ nepříjemnou zátěží a tak Moskevský 

protokol samozřejmě následovaly personální změny v řadách novinářů a to 

především v nejdůležitějších médiích – Československé televizi, Československém 

rozhlase a ČTK. Personální opatření a je následující strach dostal cenzuru opět na 

velmi vážnou úroveň.  

                                                 
54  KONČELÍK, TRAMPOTA, 2006: 5 
55  KONČELÍK, 2008: 69 
56   KONČELÍK, nepublikováno. 
57  Tímto termínem se souhrnně nazývají společensko-politické události v Československu 

odehrávající se v období ledna – srpna 1968. 
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Jedním z důležitých momentů pro další vývoj médií byly události z března 

1969, kdo došlo po hokejovém utkání mezi ČSSR a SSSR k demonstracím. 

Na pražském Václavském náměstí byla zdemolována kancelář sovětského Aeroflotu. 

Následně se předsednictvo ÚV KSČ zabývalo úlohou sdělovacích prostředků na 

těchto událostech a řešilo odklon některých periodik od linie KSČ a Národní fronty. 

17. dubna 1969 došlo také k mocenské výměně, kdy Alexandr Dubček odstoupil 

z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Na jeho místo byl zvolen Gustav Husák, který 

se otevřeně přihlásil k zásadám omezování svobody slova.59 17. května 1969 bylo 

v Rudém právu vydáno prohlášení Slovo do vlastních řad, které otevřeně deklarovalo 

zahájení normalizace médií. Vláda následně učinila opatření, aby časopisy mohly 

působit pouze za podmínek, že budou zcela v souladu se socialistickými cíly 

společnosti.60 Během následujících tří let pak došlo ke zrušení 156 ústředně 

registrovaných titulů.61  

 

Hlavními cíly následujícího období normalizace byla maximální kontrola nad 

veřejným životem a tedy i nad médii, pro něž nová pravidla znamenala zásadní 

změnu podmínek pro jejich činnost a působení.62 Totalitní režim vyžadoval 

maximální službu médií při budování socialistické společnosti a šíření vládou 

nastolených „hodnot“. V lednu 1971 vyšla v deníku Rudé právo příloha „Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, která dále 

formulovala další normalizační postupy. Stěžejním dokumentem pro novináře pak 

byl text „Slovo do vlastních řad“ publikovaný v Rudém právu 17. května 1969. 

Cílem všech těchto dokumentů, nařízení a personálních změn v řídicích funkcích 

v jednotlivých médiích bylo kompletně ovládnout sdělovací prostředky. Z hlediska 

novinářského negativním, nicméně z hlediska režimu spíše pozitivním následkem 

totalitní cenzury byl ať nucený nebo nenucený odchod mnoha zkušených novinářů.  

                                                                                                                                          
58  KONČELÍK, 2009: 206 
59  Toto datum je také považováno za počátek normalizace. Viz KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 

2000: 197. 
60  ROHLÍKOVÁ, 1992: 57 
61  BLODIGOVÁ, KÖPPLOVÁ, SEKERA, 2002: 17 
62  Označení normalizace zavedli sami představitelé prosovětské moci – viz BLODIGOVÁ, 

KÖPPLOVÁ, SEKERA, 2002: 17. 
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Kontrolu nad tiskem vykonával Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) 

a Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI), které kladly silný důraz na 

propagandistické zaměření jednotlivých titulů a nedovolovaly tak vytvářet žánrově 

a obsahově kvalitní žurnalistiku.63 Všechna masová média byla podřízena oddělení 

masových prostředků ÚV KSČ, které mělo plnou pravomoc na povolování či rušení 

jednotlivých titulů.  

 

Většina tzv. „příslušníků inteligence“, mezi které patřili často i novináři, byla 

kvůli svým nesouhlasným postojům s režimem nucena vykonávat místo svého 

povolání dělnické profese, což bylo impulsem k disidentským aktivitám, jejichž 

součástí bylo i vydávání alternativních tiskovin a vystupování ve vysílání 

zahraničních stanic vysílajících do tehdejšího Československa.64 Jejich aktivita, 

podnícená v roce 1975 mimo jiné i závěry Helsinské konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě, jejichž signatářem bylo i Československo, Mezinárodní pakt  

o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, které byly ratifikovány v roce 1976, se staly součástí 

československého právního řádu. Dodržování lidských a občanských práv pak bylo 

hlavním požadavkem opozice a Charta 77 je v roce 1977 formulovala ve svém 

Prohlášení. Státní moc byla organizovaným odporem zaskočena a k odstranění těchto 

„nepohodlných“ oponentů využila všechny prostředky, jejichž součástí byly jak 

mediální kampaně s cílem diskreditovat a pošpinit signatáře Charty 77, tak jejich 

zastrašování či nucení opustit Československo. 

 

Normalizační vláda přikládala aspektům veřejné a mediální komunikace 

velkou roli a snažila se o velmi důslednou kontrolu médií. Ostře hlídané personální 

změny měly vést k tomu, aby v médiích pracovali pouze „názorově spolehliví“. S tím 

souvisela i výchova budoucích novinářů, na níž byl dáván velký důraz - vzdělání 

novinářů se věnovala Karlova univerzita od roku 1952  - nejprve na Filosofické 

fakultě, od poloviny 50. let se samostatnou katedrou, od roku 1960 v Institutu osvěty 

a novinářství Univerzity Karlovy. Z něj vznikla roku 1965 Fakulta osvěty  

                                                 
63  BLODIGOVÁ, KÖPPLOVÁ, SEKERA, 2002: 18 



25 
 

a novinářství Univerzity Karlovy, která byla v roce 1968 přejmenována na Fakultu 

sociálních věd a publicistiky. Ta zanikla v roce 1972 zřízením samostatné Fakulty 

žurnalistiky. V rámci boje proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli bylo vykonstruováno 

velkého množství připravených kampaní s cílem vyvolat negativní postoje vůči 

nevhodnému dění a zároveň i odvrátit pozornost od politických chyb komunistické 

vlády. V tomto duchu byli vzděláváni i novináři.  

 

KSČ řídila65 média přímou i nepřímou cestou prostřednictvím státních 

orgánů, politických a společenských organizací a jejich činnost byla podřízena 

dokonalému systému kontroly. Svou roli hrál také Československý svaz novinářů. 

Uvědomoval si svou politickou zodpovědnost a kromě té uplatňoval i odpovědnost 

etickou, jež byla kodifikována v „Zásadách etiky socialistického novináře“ 

zdůrazňujících potřebu cílevědomé práce pro socialismus, oddanost marxisticko-

leninským myšlenkám, socialistickému vlastenectví a proletářského 

internacionalismu.66 Vynechána nebyla ani důležitost boje proti buržoazním ideám 

antikomunismu a maloměšťáctví. Různé formy cenzury i autocenzury, která byla 

prostoupená téměř na každém kroku, byly postupně dovedeny téměř k dokonalosti. 

Navíc ani média nebyla vynechána ze sítě agentů StB a pravděpodobně každý 

redakční kolektiv měl mezi sebou alespoň jednoho spolupracovníka StB.67 

 

 

3.3.1 Deníky a prioritní periodika 

Mezi ústřední tituly se řadilo především šest nejčtenějších celoplošných 

deníků: Rudé právo, Zemědělské noviny, Práce, Mladá fronta, Svobodné slovo, 

Lidová demokracie. Vedle těchto deníků se řadily ještě další dva tematické 

celostátní deníky – Československý sport a Obrana lidu. Nejčtenějšími týdeníky pak 

                                                                                                                                          
64  BLODIGOVÁ, KÖPPLOVÁ, SEKERA, 2002: 18 
65  Jedním ze základních východisek pro uplatňování neomezené moci KSČ byly články 4 a 6 /Hlava 

I/ Ústavy ČSSR, v nichž byl popsán poměr organizací a politických stran povinně sdružených 
v Národní frontě ke KSČ a z nichž vyplývala vedoucí pozice KSČ. 

66  ROHLÍKOVÁ, 1992: 76 
67  ROHLÍKOVÁ, 1992: 85 
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byly Vlasta, Dikobraz, Týdeník Československá televize, Mladý svět a Svět 

motorů.68 Tiskovým orgánem KSČ a ústředním titulem normalizace byl deník Rudé 

právo (RP), který důsledně propagoval marxistické teorie a vytvářel obraz  

o ideálním Sovětském svazu. Rudé právo se již po únoru 1948 stalo hlavním 

sdělovacím prostředkem v Československu a kromě krátké doby přerušení v době od 

ledna 1968 do dubna 1969 byla jeho pozice prakticky neotřesitelná po celou dobu 

komunistické vlády. Šéfredaktoři RP byli členy nejvyšších stranických orgánů, což 

zajišťovalo zveřejňování prosocialistických informací i bez cenzury. O důležitosti 

tohoto deníku svědčila i výše nákladu – v 70. letech čítal 984 700 výtisků, sobotní 

vydání pak dokonce 1 249 500 výtisků.69 Ostatně většina institucí musela Rudé 

právo odebírat povinně, na počet odebraných výtisků RP byla vázána i možnost 

odebírat další periodika. V 70. letech byly noviny obecně nedostatkové zboží, jako 

první se rozprodaly deníky Československý sport, Lidová demokracie70 a Svobodné 

slovo; poslední dva jmenované deníky také byly neustálým předmětem zvýšeného 

zájmu a kontroly pro svůj „nestabilní“ obsah. 71  

 

Ústřední deníky v čele s Rudým právem stejně jako významné časopisy 

společenských organizací a politických stran Národní fronty a i Čs. televize,  

Čs. rozhlas, ČTK i Čs. svaz novinářů řídil Ústřední výbor KSČ. Rudé právo tak 

hrálo významnou roli v budování kampaně proti aktivitám Charty 77, která měla 

velkou odezvu v zahraničí, ale o které se občané Československa mohli dozvědět 

pouze zprostředkovaně a především v podobě, která vyhovovala vládnoucí KSČ.72 

 

                                                 
68  KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2000: 250 
69  SYMŮNKOVÁ, 1992: 88 
70  Lidová demokracie byla deníkem Československé strany lidové, založeném v roce 1919 v Praze 

pod názvem Lidové listy, od roku 1945 nesl deník název Lidová demokracie. V roce 1994 bylo 
jeho vydávání zastaveno. 

71  SYMŮNKOVÁ, 1992: 91-105 
72  Podrobnosti o způsobech, jakým Rudé právo komentovalo a utvářelo okolnosti dění okolo Charty 

77 viz SYMŮNKOVÁ, 1992: 91-105. 
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3.3.2 Ostatní periodika a filmové časopisy 

I ostatní periodika byla pod přísným dohledem KSČ. Vedoucí funkcionáři 

hlavních společenských organizací byli členy nejvyšších stranických orgánů a tak 

mohli jednoduše zasahovat do organizacemi vydávaných periodik. Krajský, okresní  

a městský tisk řídily krajské a okresní (a městské) výbory KSČ, za závodní  

a podnikové časopisy zodpovídaly kromě jiných především příslušné stranické 

organizace, které byly zároveň vydavateli. KSČ ovládala i nestranický tisk (dětské, 

mládežnické, zájmové tituly) a to jednak prostřednictvím základních organizací KSČ 

a jednak prostřednictvím společenských organizací, které periodika vydávaly  

a v jejichž vedení byli komunisté. Ve stranickém tisku měla však základní organizace 

KSČ úlohu neporovnatelně menší, prakticky pouze formální73. Vydavatelem 

stranického tisku byly totiž buď přímo stranické orgány, nebo stranická vydavatelství 

(např. Vydavatelství Rudé právo). Redaktorem stranického tisku se tak nemohl stát 

nečlen KSČ74. Součástí všech těchto procesů byla samozřejmě i kádrová politika, jež 

čerpala ze zkušeností z 50. let.   

 

Výjimkou nebyly ani časopisy věnující se kultuře a filmu. Během několika 

málo let bylo zrušeno široké spektrum kulturních a společenských titulů75. Cenzura 

tisku probíhala formou pravidelných i mimořádných analýz, které byly vypracovány 

v ucelený systém, schopný detailně zmapovat činnost všech masmédií.  

 

Nejstarším vycházejícím českým filmovým periodikem je Filmový 

přehled76, jenž byl určen zejména pro provozovatele kin, ale i pro náročnější diváky, 

kteří si chtějí podrobné informace o uváděných filmech archivovat. Základním 

smyslem časopisu bylo přinášet základní informace o filmových titulech a na rozdíl 

od jiných nenabízel (a ani dnes nenabízí) fotografie, ani obsáhlé podrobné recenze. 

                                                 
73  ROHLÍKOVÁ, 1992: 73 
74  SYMŮNKOVÁ, 1992: 89 
75  KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2000: 216 
76  Založen již v roce 1939 pod názvem Filmová kartotéka, pod názvem Filmový přehled vychází od 

roku 1950. 
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Podstatou přehledu byl a je stručný výpis všech podstatných detailů, eventuelně 

pouze stručné shrnutí kvalit díla.  

 

Časopis má svůj původ již v roce 1939, tehdy ovšem vycházel pod jiným 

názvem, pod současným názvem je vydáván od roku 1949. Do roku 1954 byl 

vydavatelem Československý státní film, v roce 1954 Orbis, v letech 1955-1960 

vydával titul Československý státní film, po následující dva roky Ústřední půjčovna 

filmů a od roku 1963 až do roku 1979 Český filmový ústav a od roku 1980 po 

následujících deset let byla vydavatelem Ústřední půjčovna filmů.  

Do roku 1977 byl časopis týdeníkem, následně pak do roku 1980 čtrnáctideníkem, po 

roce 1980 byla periodicita vydávání prodloužena na měsíc. Čtenáři Filmového 

přehledu byli původně především pracovníci filmové distribuce a kin, časem si však 

titul pro jeho praktičnost oblíbili i novináři a návštěvníci filmových klubů.77  

 

Film a doba byl vydavatelstvím Československý státní film poprvé vydán  

v roce 1948, tehdy s dvouměsíční periodicitou, a velmi vysoké úrovně dosáhl 

především v 60. letech78. Od roku 1955 do roku 1990 vydávalo titul vydavatelství 

Orbis. Spolu s Filmovým přehledem se s tímto titulem (ovšem již pouze jako 

čtvrtletníkem) můžeme setkat dodnes – jedná se o současná nejstarší filmová 

periodika v České republice.  

 

Film a doba byl a je odborný časopis, pro který je podstatné především 

sledování a reflexe vývojově progresivních tendencí79. Časopis se kromě hrané 

kinematografie věnuje také dokumentárnímu a animovanému filmu. Obsahem jsou 

kromě recenzí i referáty z nejdůležitějších českých a světových festivalů, rozhovory s 

domácími i zahraničními tvůrci, profily národních kinematografií a jejich hlavních 

reprezentantů i exkurzy do filmové historie. Film a doba je označován jako jediné 

                                                 
77  ROTNÁGLOVÁ, 2009: 65 
78  viz metodický portál RVP. Dostupné na WWW <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8115/filmova-

audiovizualni-vychova-metodicka-podpora-informacni-zdroje.html/>. 
79  viz Podrobný výpis z databáze časopisů, on-line Kulturní Bedekr, dostupné na WWW 

<http://www.labyrint.net/bedekr/nahled_casopisy.php> 
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teoreticko-kritické revue čs. kinematografie.80 Titul vždy byl a je odborným 

filmovým časopisem a tomu odpovídá i okruh jeho čtenářů.81 

 

Dalším významným dobovým filmovým periodikem byl časopis Kino , který 

vycházel jednou za čtrnáct dní. Titul vycházel od roku 1945 až do roku 1993 a to pod 

hlavičkou vydavatelství Panorama. Časopis byl určen pro širokou veřejnost a nebyl 

natolik odborným titulem jako Film a doba. Obsáhl široké spektrum témat, kromě 

recenzí českých i zahraničních filmů se věnoval i článkům o jednotlivých hercích či 

režisérech. Na rozdíl od Filmového přehledu, který měl za cíl podávat čistá fakta, 

byla časopisu Kino vytýkána nadměrná publicita filmové produkce a umělců 

ze západních států. Stejně tomu bylo i v případě časopisu Film 

a doba a i v případě některých dalších titulů.82 

 

 

 

                                                 
80  viz Historie občanského sdružení českého filmového a televizního svazu FITES. Dostupné na 

WWW < http://www.fites.cz/historie-fitesu/>. 
81  ROTNÁGLOVÁ, 2009: 58 
82  SYMŮNKOVÁ, 1992: 78 
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4 Americká filmová tvorba 

4.1 Hollywood po 2. sv ětové válce 

4.1.1 Společenské klima na sklonku zlatých časů Hollywoodu 

Poválečné Spojené státy nebyly sice zmítané hospodářskou krizí jako jiné 

země, studená válka a období „honů na čarodějnice“ provázené vyšetřováním 

neamerické činnosti měly však na soudobou americkou kinematografii vliv. Mnoho 

lidí působících ve filmovém průmyslu bylo vyslýcháno a vznikaly seznamy těch, 

kterým nemělo být nadále umožněno pracovat ve filmu. Někteří z uznávaných 

režisérů Hollywood v průběhu 50. let opustili, ať z politických důvodů nebo 

z důvodů lákavých finančních nabídek. Byli mezi nimi třeba Charlie Chaplin či 

Orson Welles. Poválečná doba byla tedy nejen obdobím radosti z válečného 

vítězství, ale i dobou jistého rozčarování a množících se otázek nad smyslem 

zapojení USA do války. Společenské klima reflektovala i kinematografie a film začal 

velmi brzy čerpat témata z kritiky fungování společenského a politického systému.  

 

V 50. letech se stala velkou konkurencí filmových pláten televize, jež odvedla 

z kin velké množství diváků a donutila tak filmové společnosti využívat forem, které 

nebyly dosažitelné v televizní technologii: proti miniaturním obrazovkám bylo nutné 

postavit velká plátna, proti černobílé variantě vícebarevné provedení a diváky bylo 

nutné strhnout neznámými, dosud nevídanými efekty83. Filmová studia začala více 

produkovat tematicky a vizuálně atraktivní filmy, které ovšem mohly být natáčeny 

v o to menším počtu, o co vyšší byly jejich výrobní náklady.  

 

Do 50. let byl také americký filmový průmysl svázán silnými regulačními 

mechanismy, které znemožňovaly vstup do distribuce tzv. „exploatačním“ filmům, 

tedy filmům zapojujícím prvky násilí a erotiky. Kodex filmové produkce byl soubor 

předpisů a nařízení, jejichž smyslem bylo zajistit systém vnitřní cenzury a tedy  

                                                 
83  TOEPLITZ, 1967: 48 
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i samoregulaci. Vznikl z obavy před státní cenzurou, jaká v té době byla v jiných 

zemích, a usnadňoval producentům realizaci filmů. Kodex zaručoval nezávislost 

filmového průmyslu a byl štítem, který chránil Hollywood jak před ingerencí státu, 

tak před útoky veřejnosti, zvláště pak mocných a aktivních církevních kongregací84. 

Jako první vystoupil proti Kodexu v roce 1953 nezávislý producent Otto Preminger 

prostřednictvím lehké hudební komedie Měsíc je modrý (The Moon is Blue, 1953, 

rež. Otto Preminger) a byl tak průkopníkem sexuální svobody ve filmu. Ovšem sex 

se stal v amerických filmech spíše módou, než že by se za touto tematikou skrývaly 

umělecké a intelektuální ambice. 

 

V té době vládla Hollywoodu tzv. Big Five – pětice velkých studií: 

Paramount, MGM, Twentieth Century-Fox, Warner Brothers a RKO. Tato velká 

studia se samozřejmě snažila produkovat velkofilmy, ovšem tak, aby se svou 

produkcí vzájemně příliš nepodobala a zároveň si nekonkurovala. A ačkoliv rozdíl 

mezi silnými a slabými studii byl obrovský, byla na sebe vzájemně odkázána – malá 

studia zaplňovala mezery v produkci větších, kdežto ta větší zase byla zároveň 

existenční základnou menších studií, protože řídila distribuci a uvádění filmů.85 

 

 

4.1.2 Oblíbené žánry 

Díky „válce s televizí“ a potřebě zaujmout něčím velkolepým vznikl 

v Hollywoodu pojem velkofilm – žánr, který vyžadoval davové scény, kolosální 

bitvy a grandiózní dekorace86. Výhodnými se pro producenty stala biblická a antická 

témata, která byla jednak všeobecně známá, svou věčnou aktuálností nestárnoucí  

a jednak nevyvolávala spory s cenzurou, což o jiných dobových scénářích nešlo říci. 

Tato díla se pak pyšnila výpravností, vysokými produkčními náklady i inscenačním 

rozmachem. Příkladem byla například Kleopatra (Cleopatra, 1963, rež. Joseph L. 

                                                 
84  TOEPLITZ, 1967: 107 
85  RÖWEKAMP, 2004: 27 
86  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 351 
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Mankiewicz, Rouben Mamoulian, Darryl F. Zanuck), ve své době film film ů, který 

spotřeboval třicet sedm milionů dolarů, což bylo v dané době více, než spotřebovala 

celá jednoroční produkce všech, tzn. několika desítek celovečerních filmů NSR.87  

 

Kromě antických a biblických témat sahali hollywoodští producenti také 

s oblibou po historické tematice, která dávala možnosti vytvořit velkolepou 

podívanou. Příkladem byly například velkofilmy Nejdelší den (The Longest Day, 

1962, rež. Ken Annakin, Darryl F. Zanuck, Bernhard Wicki, Andrew Marton) či 

Vzpoura na Bounty (Mutiny on the Bounty, 1962, rež. Carol Reed, Lewis Milestone). 

Přes veškerou snahu tvůrců vyvolat a oživit pravdivé události a zachovat historická 

fakta byly však monumentální filmy spíše nadčasovými pohádkami zpracovanými 

tak, aby je divák vděčně zkonzumoval. Filmy byly velmi dlouhé, hrály v nich 

zástupy dobových filmových hvězd a zpravidla obsahovaly stejnou vznešenou 

myšlenku, kdy zlo bylo potrestáno a ctnost odměněna.88 Všechny tyto filmy 

samozřejmě doprovázela mohutná reklamní kampaň.  

 

Poněkud protikladným ovšem příznačným žánrem tohoto období se stal i film 

noir – žánr, který postrádal kontinuitu klasických hollywoodských žánrů a místo toho 

vyrůstal z konkrétní sociální, politické a kulturní povahy Ameriky 40. a první 

poloviny 50. let.89 Tento žánr popsal poprvé v roce 1942 Nino Frank. Tento, tehdy 

v Hollywoodu neznámý žánr, popisovali američtí tvůrci a kritici spíše jako 

melodramata o vraždách nebo inteligentní kriminální příběhy či nelítostné thrillery.90 

 

K jednomu z nejsilnějších žánrů zlatého hollywoodského repertoáru patřil 

western. Tyto filmy o divokém západě jsou téměř tak staré jako americký film sám a 

dosáhly hned od svého počátku daleko větší popularity, než se podařilo dosavadním 

literárním zpracováním.91 Díky Johnu Fordovi, Kingu Vidorovi či Anthony Mannovi 

                                                 
87  TOEPLITZ, 1967: 51 
88  TOEPLITZ, 1967: 57 
89  KORDA, 2006: 11 
90  RÖWEKAMP, 2004: 105 
91  HENDRICH, 1986:4 
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jsou dnes 40. a 50. léta považována za silné období westernového žánru. V té době 

došlo k upevnění všech základních westernových konvencí, zdokonalilo se 

zobrazování archetypálních situací. Western té doby disponoval nekonečným 

množstvím variací na relativně malý počet situací a zápletek, které vždy vyústily 

v konflikt archetypálního rozměru: rančeři versus farmáři, psanec versus civilizace, 

Indiáni versus novousedlíci92. V klasickém období (50. – 60. léta) pak projevovaly 

westerny již větší zájem o dějiny. Kromě motivu původních obyvatel se hojně 

objevoval motiv westernových hrdinů jako strážců společenského pořádku. 

Objevovaly se však i dvě protichůdné tendence: heroizace a deheroizace.93 Mezi 

přední westernové tvůrce tohoto období stále ještě patřil John Ford, Anthony Mann, 

nově pak i Howard Hawks.  

 

Velké změny znamenala pro tento žánr 60. léta, kdy klasický americký 

western ztratil předpoklady pro světový úspěch – hrdinové westernů zestárli a mýty  

o nich se přežily.94 Objevila se série násilných a „špinavých“ spaghetti westernů 

z dílny Sergia Leoneho. Vrcholem bylo pak mistrovské dílo Tenkrát na západě 

(Once Upon a Time in the West, 1968, rež. Sergio Leone). Významným tvůrcem byl 

Sam Peckinpah, který přinesl nové inovace a posunul žánr směrem k realistickému 

zobrazení násilí a demytizaci Divokého západu a jeho hrdinů95. 

 

Zvuk umožnil rozvoj dalšího specifického žánru – filmového muzikálu, jehož 

výrazným prvkem byl přechod z dialogů do zpěvu a z herectví do tance. I muzikál se 

však vyvíjel a ve svém vývoji bral inspiraci od divadelního muzikálu a jeho práce 

s dramatickým příběhem a hereckou akcí. Velký rozkvět zažil muzikál především ke 

konci 40. a během 50. let. Jedním z nejdůležitějších tvůrců byl Vincente Minnelli 

např. s dílem Američan v Paříži (American in Paris, 1951, rež. Vincente Minnelli), 

na nějž navázali další významní tvůrci jako Stanley Donen a Gene Kelly se 

                                                 
92  KORDA, 2006: 16 
93  TOEPLITZ, 1967: 65 
94  PROKOP, 2005: 312 
95  KORDA, 2006: 16 
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společnými díly např. Zpívání v dešti (Singin‘ in the Rain, 1952, rež. Gene Kelly, 

Stanley Donen). 

 

Gangsterský film, jenž vznikl koncem 20. let a za jehož duchovní otce jsou 

považováni Henry L. Mencken a George Jean Nattan96, kdysi rovněž patřil ke 

klasickému žánru americké kinematografie. Žánr, který má základní rysy (parafráze 

na boj dobra se zlem) společné s westernem97, v 50. a 60. letech z repertoáru  

i produkčních plánů společností téměř vymizel. Kriminální příběhy a příběhy plné 

napětí však na popularitě neztratily.98 Většina kriminálních filmů ale neměla 

dostatečně obsáhlý námět na celovečerní film, prim tedy v tomto žánru hrála spíše 

televizní tvorba.  

 

Filmy plné napětí se ubíraly třemi základními směry: klasickým filmem 

z oblasti kriminálních senzací byl např. Hitchcockův snímek Psycho (Psycho, 1960, 

řež. Alfred Hitchcock), druhým typem napínavých filmů byla různá zpracování 

Frankensteinů a Drákulů a dalších „ďábelských“ témat. Třetím typem filmů plných 

senzace a hrůzy byly také špionážní a vojenské filmy jako např. Děla z Navarone 

(The Guns of Navarone, 1961, J. Lee Thompson).99  

 

Doboví producenti však nezapomínali ani na komedii – žánr potřebný  

i žádaný. Zárukou dobré komedie byl především dobrý scénář a kvalitní herci. 

Jedním z nejznámějších tvůrců byl Stanley Shapiro s díly např. Telefon do ložnice 

(Pillow Talk, 1959, rež. Michael Gordon), Akce Spodnička (Operation Petticoat, 

1959, rež. Blake Edwards) a Vrať se miláčku (Lover Come Back, 1961, rež. Delbert 

Mann).100  

 

 

                                                 
96  HENDRICH, 1986:4 
97  HENDRICH, 1986:4 
98  TOEPLITZ, 1967: 67 
99  TOEPLITZ, 1967: 69. 
100  TOEPLITZ, 1967: 73 
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4.1.3 Styly natá čení 

Objevení nových cest ukázal již film Občan Kane (Citizen Kane, 1941, rež. 

Orson Welles) - celovečerní debut Orsona Wellese, který dal vzniknout metodě 

subjektivní narativní techniky101. Welles v něm použil do té doby nevídané stylové 

prostředky, čímž předznamenal podobu filmu pro následující roky. Efektnost 

dlouhých záběrů zajistily nové technické inovace, které umožnily plynulý pohyb 

kamery do všech směrů, umožnily efektní dlouhé záběry a podobně byl přínosný  

i nový způsob práce s velkou hloubkou prostoru, která je dodnes považována za 

Wellesův estetický „patent“, a byla následně využívána řadou filmařů.102 

 

Dalším z několika amerických filmařů, kterým se podařilo vytvořit 

nezaměnitelný styl, byl Stanley Kubrick. Jeho tvorba byla typická specifickou prací 

se světlem, jízdami kamery a v pozdějších tvůrčích fázích i narušování kontinuálního 

toku děje. Za tradiční se dají považovat filmy Stezky slávy (Paths of Glory, 1957, rež. 

Stanley Kubrick) či Spartakus (Spartakus, 1960, rež. Stanley Kubrick, Anthony 

Mann). Mezi roky 1960 a 1980 opustil Kubrick z důvodu znechucení podmínkami 

natáčení Hollywood a přestěhoval se do Velké Británie, jeho následující tvorbu lze 

tedy řadit k britské kinematografii.  

 

Také styl Alfréda Hitchcocka byl na danou dobu jedinečný. Velmi 

sofistikovaně dokázal budovat skryté napětí, jeho filmy byly vždy jedinečné a to  

i přesto, že se často točily kolem podobných motivů – falešného obvinění a zločinu, 

který rozčeří klidné vody bezpečného prostředí středostavovské společnosti. Jeho 

filmy každopádně vytrvale ukazují, že žádný společenský řád není dostatečně stabilní 

a že hrůza číhá přímo v naší sociální realitě, a to, že jsme její idylkou ukolébaní, ji 

činí o to intenzivnější103.  

 

Opomenout samozřejmě nelze ani produkci Walta Disneye a jeho kreslených 

postaviček. Disney se svými spolupracovníky vytvořil neopakovatelný animovaný 

                                                 
101  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 347 
102  KORDA, 2006: 11 
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styl, jemuž propadly milióny diváků po celém světě. Ve svých kreslených pohádkách 

pro děti i pro dospělé podporoval rodinné i vlastenecké cítění a propagoval ideály 

dobra a spravedlnosti pro lidi i pro zvířata.104   

 

 

4.2 Nový Hollywood 

Jako konec „starého“ Hollywoodu a začátek nového je obecně považován rok 

1960.105 Obecně byla 60. léta pro americký filmový průmysl úspěšná. Uprostřed 60. 

let by film uznáván nejen jako médium masové zábavy, ale i jako fenomén vysoké 

kultury. I přes to byla tato doba finančně nejistým obdobím, kdy tvorba náročných 

výpravných historických monumentálních filmů znamenala finanční ztráty. Na konci 

60. let byla finanční krize znát v každém z velkých hollywoodských studií, neboť 

producenti nezachytili včas změnu klimatu a nedokázali reagovat na to, co publikum 

žádalo. Finanční úspěch měly naopak některé nízkorozpočtové projekty, které 

sklidily obrovský ohlas, jako např. Bonnie a Clyde (Bonnie and Clyde, 1967, rež. 

Arthur Penn), Půlnoční kovboj (Midnight Cowboy, 1969, rež. John Schlesinger),  

či Absolvent (The Graduate, 1967, rež. Mike Nichols).106 

 

 

4.2.1 Nová témata a styly na p řelomu 60. a 70. let 

Filmovou tvorbu koncem 60. a počátkem 70. let ovlivňovala i obava 

z Vietnamské války a aktivity hnutí hippies. V tomto prostředí pak vznikaly 

alternativní filmy, tzv. „new american movie“ – filmy o alternativních hrdinech, kteří 

chtějí na motocyklu nebo jako tuláci uniknout před stávající společností a kteří se 

stejně nakonec musejí potýkat s násilím a konformismem.107 Tyto filmy neměly 

zpravidla žádný šťastný konec, jejich námětem bylo neustálé hledání a nekonečná 

                                                                                                                                          
103  KORDA, 2006: 12 
104  TOEPLITZ, 1967: 80 
105  CHAPMAN, 2003: 130 
106  KORDA, 2006: 20 



37 
 

cesta. S new american movies souvisel i nový lacinější výrobní způsob filmů, kdy již 

nebylo potřeba kulis, neboť natáčení probíhalo v krajině. Tento způsob výroby 

umožnily nové profesionální kamery, jež byly menší a dalo se tak s nimi cestovat. 

Nový žánr „road movie“ reprezentovaly např. filmy Lidé deště (Rain People, 1969, 

rež. Francis Ford Coppola) či později Bezstarostná jízda (Easy Rider, 1969, rež. 

Dennis Hopper). 

 

Věkové složení publika tvořili z poloviny lidé mezi 16 a 24 roky. Tomu byla 

také přizpůsobena tvorba. Filmy se snažily oslovit příslušníky mladé kontrakultury  

a zaměřily se na roadmovie věnující se otázce drog a svobody či na témata vzdoru, 

anarchie a pohrdání středostavovskou morálkou. Sem patří např. snímky Jahodová 

proklamace (The Strawberry Statement, 1970, rež. Stuart Hagmann), MASH (MASH, 

1970, rež. Robert Altman) či Harold a Maude (Harold and Maude, 1971, rež. Hal 

Ashby).  

 

Postupně se měnil i styl natáčení filmů, z jednotné podoby na počátku 60. let 

se postupně přistoupilo k natáčení i v mimostudiových lokacích, začal se používat 

rychlejší a diskontinuální střih a dlouhé scény bez dialogu za doprovodu písní. 

Střídání rychlého střihu a zpomalených záběrů se v budoucnu staly standardním 

postupem při natáčení filmového násilí, které se začalo zobrazovat novým způsobem 

a to v jeho až naturalistické podobě. Příkladem je již zmiňovaný film Bonnie  

a Clyde.  

 

Novinkami byl i symbolismus a sebereflexivita filmu jako média. Některé 

filmy, jako např. Medium Cool (Medium Cool, 1969, rež. Haskell Wexler), či 

Zabriskie Point (Zabriskie Point, 1970, rež. Michelangelo Antonioni) nabízely  

i paralelu k evropskému politicko-kritickému filmu a často byly založeny na 

víceznačném způsobu vyprávění a otevřeném konci.108  

 

 

                                                                                                                                          
107  PROKOP, 2005: 310 
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4.2.2 Tvorba 70. let 

Odchod některých starších režisérů v 70. letech uvolnil místo skupině 

mladších režisérů, kteří se inspirovali evropským uměleckým filmem, přinesli nová 

témata i stylové postupy. Mezi nimi se prosadili hlavně režiséři – producenti Steven 

Spielberg, Francis Ford Coppola a George Lucas. Hlavně Coppola se chtěl přiblížit 

stylistické bohatosti a technice oddramatizování, tak typické pro evropské prestižní 

filmy - jeho nejambicióznější projekt Rozhovor (The Conversation, 1974, rež. 

Francis Ford Coppola) mísí konvence uměleckého filmu s konvencemi 

hollywoodského žánru, v tomto případě detektivky. 109 Tento žánr však Coppola 

obohacuje o aspekt nejisté subjektivity vnímání a vnitřních mentálních procesů 

hrdinů.  

 

Za jednoho z nejosobitějších režisérů je považován i Robert Altman, který 

upoutal pozornost především černou válečnou komedií MASH110 (MASH, 1970, rež. 

Robert Altman), v níž jsou jasně zřetelné pro Altmana v budoucnosti typické stylové 

prvky jako zdánlivě chaotická a komplikovaně skládaná zvuková stopa, 

poloimprovizované herectví, neklidný vizuální styl s rušivým střihem či využívání 

vícekamerového systému.111 Tento snímek byl také Altmanovou předzvěstí trvalé 

snahy atakovat americké společenské mýty. 

 

Hlavní zdroj politického napětí, kterým se v 70. letech staly názorové střety 

reformátorů a Nové pravice112 se projevil i v kinematografii, příkladem jsou filmy 

Čelisti (Jaws, 1975, rež. Steven Spielberg) či Nashville (Nashville, 1975, rež. Robert 

                                                                                                                                          
108  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 537 
109  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 538 
110  Altamanův film MASH byl pro svou velkou popularitu následován televizním seriálem M*A*S*H*  

(M*A*S*H* , 1972, rež. M. Switzer, M. Damski, G. Beaumont a další), s jehož provedením 
Altman nesouhlasil, ale který se stal jedním z nejpopulárnějších seriálů filmové historie. 

111  KORDA, 2006: 25 
112  Označení Nová pravice bylo používáno především v 70. a 80. letech 20. století, své kořeny má 

však již v 50. letech 20. století. Hnutí bylo reakcí proti levici a to s přesvědčením o existenciálním 
ohrožení Západní civilizace ze strany socialismu, komunismu a Nové levice. Oproti předchozímu 
pravicovému hnutí byla Nová pravice radikálnější, bojovnější.  
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Altman),113 které se přes svou obsahovou i žánrovou rozdílnost protínají v začlenění 

společenské kritiky a demytizaci společenských hodnot. V průběhu 70. let, tedy 

v době, kdy měl film opět reálnou potřebu reflektovat anonymitu mocenských 

struktur a nově i syndrom prohrané války, došlo také na návrat filmu noir. Kritickou 

reflexi filmu noir a zároveň obrodu některých jeho prvků odstartovala Polanskiho 

Čínská čtvrť (Chinatown, 1974, rež. Roman Polanski), významným dílem tohoto 

žánru byl také film Taxikář (Taxi Driver, 1976, rež. Martin Scorsese) představující 

návrat do doby sociopatů, společenské i osobní paranoie a narušení maskuliny 

nezvladatelným ženským elementem.114  

 

Ve filmech nového Hollywoodu se každý film vyznačoval určitými 

specifickými prvky svých tvůrců – kameramana, osvětlovače, výtvarníka, odborníka 

na speciální efekty – čím se tito zároveň profilovali pro další zakázky.115 A přestože 

se mladí režiséři „nového“ Hollywoodu považovali hlavně za umělce, vytvářeli 

záměrně i filmy, jenž mohly uspokojit požadavky širokého obecenstva a jenž 

přinesly vysoké finanční zisky. Mezi nejnavštěvovanější a nejvýnosnější filmy tak 

patřily Letiště (Airport, 1970, rež. Henry Hathaway), MASH (MASH, 1970, rež. 

Robert Altman), Francouzská spojka (The French Connection, 1971, rež. William 

Friedkin), především pak Coppolův Kmotr (The Godfather, 1972, rež. Francis Ford 

Copolla), a dále Vymítač ďábla (The Exorcist, 1973, rež. William Friedkin), Čelisti 

(Jaws, 1975, rež. Steven Spielberg), Rocky (Rocky, 1976, rež. John G. Avildsen) či 

Blízká setkání třetího druhu (Close Encounters of the Third Kind, 1977, rež. Steven 

Spielberg).  

 

V 70. letech si žádné studio nemohlo dovolit soustředit se pouze na 

velkorozpočtové filmy, každá společnost vyráběla pouze 2-3 ročně. Distribuční 

oddělení však potřebovala ročně cca 12-20 filmů a tak byl zbytek programu 

zaplňován levnějšími položkami.116  

                                                 
113  KORDA, 2006: 19 
114  KORDA, 2006: 15 
115  PROKOP, 2005: 319 
116  BORDWELL, THOMPOSONOVÁ, 2007: 538 
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Tvorbu 70. let provázel ještě jeden významný prvek: filmové koncerny, které 

díky spojení disponovaly větším kapitálem a byly tak schopné opět vyrábět náročně 

atraktivní filmy, nabízely svým producentům celosvětové reklamní kampaně. Začaly 

vyrábět barevné programové brožury, scénáře v knižním zpracování, soundtracky, 

trička, hračky, samolepky – to vše vždy s námětem daného filmu – každý se tak mohl 

stát nositelem reklamy určitého filmu.117 

 
 
 

                                                 
117  PROKOP, 2005: 317 
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5 Analýza obrazu v denících 

5.1 Rudé právo 

Rudé právo se ve zkoumaných letech 1970, 1972, 1974, 1976 a 1978 

věnovalo118 ve svých recenzích, zamyšleních a dalších filmy zabírajících se v textech 

více jak čtyřiceti119 americkým filmům. Recenze se přímo věnovaly 25 filmům,120 

ostatní filmy byly zmiňovány v zamyšleních a dalších článcích. Celkem bylo 

k analýze využito 73 článků, ze kterých bylo vybráno na 150 pasáží textu, kterým 

byly následně přidělovány kódy a které byly řazeny do níže popsaných skupin. 

 

Prostor byl kinematografii věnován téměř bezvýhradně vždy na straně 5 

v rámci kulturní rubriky. Prakticky jedinými přispěvovateli na téma americké 

kinematografie byli Jan Kliment a Jiří Hrbas. Vzhledem k tomu, že kulturní rubrika 

zabírala maximálně jednu tiskovou stranu a zahrnovala informace nejen  

o kinematografii ale i o ostatních kulturních oblastech, nebylo americké tvorbě 

věnováno příliš prostoru. Komentáře jsou tedy v některých případech dosti stručné  

a nerozepisují se do podrobností. Menší prostor pro recenze a zamyšlení byl však 

kompenzován častým vynecháním popisu obsahu jednotlivých děl a zaměřením se na 

hodnocení filmů – ať už jejich zpracování či přínos. Ta se objevovala především 

v recenzích jednotlivých filmů, odkud je také čerpána většina analyzovaného 

                                                 
118  Započteny jsou pouze filmy, u nichž byla patrná hodnocení. Filmy, u nichž byl pouze popisován 

obsah bez náznaku hodnocení, zde uvedeny nejsou. 
119 Bonnie a Clyde, Conrack, Čekej do tmy, Člen klanu, Den delfína, Divotvorný hrnec, Frajer Luke, 

Chaplin, Dobrý voják Chaplin, Charly, Koně se také střílejí, Lady a Tramp, Maratónec, Medium 
Cool, Moderní doba, Modrá Elektra Glide, Monsieur Verdox, Nadmuté město, Nebožtíci přejí 
lásce, Nejlepší léta našeho života, Nemocnice, Planeta opic, Poutník, Profesionálové, Ptáci, 
Půlnoční kovboj, Rozhovor, Sněhurka a sedm trpaslíků, Srdce je osamělý lovec, Stanice WUSA, 
Štvanice, Tajný obřad, Tajný život americké manželky, Ten nejlepší, Tora! Tora! Tora!, Velký 
Gatsby, Viva Maxi, Všichni prezidentovi muži, Vykoupení L. B. Jonese, Vymítač ďábla, West 
Side Story, Zahaleči. 

120  Ve zkoumaných letech se v Rudém právu objevily recenze na tyto filmy: Bonnie a Clyde, 
Conrack, Čekej do tmy, Člen klanu, Divotvorný hrnec, Charly, Koně se také střílejí, Lady a 
Tramp, Maratónec, Medium Cool, Moderní doba, Modrá Elektra Glide, Monsieur Verdox, 
Nadmuté město, Nejlepší léta našeho života, Nemocnice, Profesionálové, Půlnoční kovboj, 
Rozhovor, Srdce je osamělý lovec, Stanice WUSA, Štvanice, Tora! Tora! Tora!, Velký Gatsby, 
Vykoupení L. B. Jonese. 
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materiálu. Objevovala se však i obecná zamyšlení nad americkou či západní 

buržoazní kulturou.  

 

V komentářích amerických filmů v Rudém právu lze spatřovat tři hlavní 

směry: odkazování na realitu života americké společnosti, využívání myšlenky filmu 

v rámci ideologie socialistické vlády a hodnocení filmů jako takových. U všech 

těchto směrů lze vždy identifikovat další kódy řadící vybrané pasáže textů do 

několika skupin.  

 

 

5.1.1 Odkaz na realitu života americké spole čnosti 

První skupinu tvoří komentáře pracující s myšlenkou, že film je reálným 

odrazem americké společnosti. Všechny tyto texty zmiňují v naprosté většině 

zobrazování negativních jevů. Některé komentáře a recenze se dokonce přímo 

odkazují na fakt, že kritizovat americkou společnost je primárním cílem filmu, jako 

např. recenze k filmu Koně se také střílejí: „Sydney Pollack s pravým mistrovstvím 

zaostřuje svou sociální kritiku tak, že současný divák není na pochybách, že někteří 

hrdinové jsou zcela dnešní, že i problematika násilí a nespravedlnosti nepatří jenom 

do historie třicátých let.“121 Dalšími filmy, které zobrazují americký film jako reálný 

odraz americké společnosti s cílem kritiky jsou např. Medium Cool, Nejlepší léta 

našeho života, Nemocnice, Poutník, Rozhovor či Viva Maxi. 

 

Mnoho recenzí popisuje americký film jako dílo kritizující lhostejnost 

k člověku, kdy soudobá americká společnost nehledí na práva jedince či jeho kvality, 

ale přehlíží jednotlivé lidské osudy za účelem zisku peněz či moci, jak lze vidět např. 

v recenzi na film Nemocnice: „Film nám podává obraz nelidské mašinérie 

společnosti, kde ten, kdo nemá na to, aby se odlišil většími náklady, stává se jen 

šroubkem, na němž vůbec nezáleží. Člověk se stal předmětem a manipulátoři s ním 

jako takovým také manipulují. I to je obraz onoho ‚amerického způsobu života‘, 

                                                 
121  HRBAS, Jiří. Kritický pohled na společnost. Rudé právo. 8.6.1972, s. 5. 
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onoho buržoazního a maloburžoazního pohledu na člověka jen jako na zdroj 

možného získávání prostředků k získávání dalších spotřebních prostředků.“122 V této 

souvislosti je komentáři zmiňováno i násilí a korupce, které jsou v tomto světě 

údajně zcela běžně využívané jako prostředek k dosažení vytyčených cílů. Podobně 

je tomu i ve filmech Koně se také střílejí, Modrá Electra Glide a Rozhovor. 

 

Druhým, opakovaně zmiňovaným společenským problémem, na který filmy 

mají dle autorů recenzí upozorňovat, je rasismus – viz recenze filmu Vykoupení L. B. 

Jonese: „Toto barevné drama ze současnosti ukazuje prstem na hrůzu soudobého 

rasismu, jak se projevuje v každodenní normální nenormálnosti jihu Spojených 

států.“123 Prostřednictvím četných podobných komentářů je americký film 

zobrazován jak nástroj upozorňující na hrůznou podobu rasové diskriminace, která je 

v Americe běžnou součástí každodenního života. Filmy jsou zároveň výpovědí  

o zkažené americké společnosti, jež bez ohledu na zákonem daná práva černochů 

nečinně přihlíží jejich porušování, např. v recenzi filmu Člen klanu: „Navíc se však 

stává svéráznou výpovědí tvůrců o skutečnosti a tedy o rasismu. Protože ať se to 

někomu líbí nebo ne, rasismus existuje v celých Spojených státech amerických, na 

jihu je však výraznější, nezastřený, otevřený. A tohle se ve filmu ukazuje naprosto 

zřetelně, jasně.“ 124 Problematikou rasismu se zabývá i recenze filmu Štvanice. 

 

Další komentáře se kromě popisu negativních společenských jevů soustřeďují 

také na popis prostředí, ve kterém Američané žijí. I tento popis, pokud je, je 

zpravidla negativní a americké prostředí zobrazuje jako ošklivé či nevlídné, jak je 

tomu např. u filmu Nadmuté město: „Nadmutým městem je californský Stocklon, 

nepěkný, zanedbaný a špinavý, plný nečinně postávajících nezaměstnaných bělochů 

 i černochů.“ 125 V některých případech autoři recenzí na negativní prostředí 

odkazují, není však blíže specifikováno, jak je tomu např. u filmu Nemocnice: 

„Autorům totiž šlo nikoli o tento příběh, nebo jistě nikoli o něj především, nýbrž  

                                                 
122  KLIMENT Jan. Stačí se pozorně dívat. Rudé právo. 8.8.1974, s. 5. 
123  KLIMENT Jan. Drtivá obžaloba amerického rasismu. Rudé právo. 26.10.1972, s. 5. 
124  HRBAS, Jiří. Napínavý pohled na lidská práva. Rudé právo. 31.7.1978, s. 5. 
125  HRBAS, Jiří. O americké skutečnosti. Rudé právo. 25.4.1974, s. 5. 
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o obraz prostředí. A ten je úděsný.“ Nevlídnost prostředí je též popisována např.  

ve filmu Koně se také střílejí, Štvanice, Vykoupení L. B. Jonese. 

 

 

5.1.2 Využití myšlenky filmu pro podporu ideologie 

Vybrané filmy, jako např. Bonnie a Clyde, Conrack, Modrá Elektra Glide, 

Monsieur Verdoux, Nemocnice, Profesionálové, Rozhovor, Stanice WUSA, Ten 

nejlepší, Vykoupení L. B. Jonese či West side story jsou v recenzích i komentářích 

filmů zobrazovány jako podpora socialistického režimu či jako kritika kapitalismu. 

V tomto duchu lze v relevantních citacích nalézt opět několik následujících směrů 

ukazující způsob, jakým je daný film v rámci propagandy socialistické ideologie 

využit.  

 

Prvním lehce definovatelným směrem je označení vyznění filmu jako boje 

proti kapitalismu. Do této skupiny patří např. film Monsieur Verdoux: „Chaplin 

natočil tak po válce film, v němž po svém odsoudil válku jako zločin na lidstvu, pustil 

se do otevřené kritiky kapitalistické společnosti, jeho černá komedie má hluboký 

podtext, v němž je vyslovena přímá obžaloba kapitalismu. Tento společenský řád se 

ve skutečnosti vysmívá všem pojmům lidskosti.“126 Stejně tak sem patří i filmy 

Profesionálové či Bonnie a Clyde: „Snaží se naznačit něco takového, jakoby ta 

gangsterská dvojice vlastně protestovala proti nemorálnost kapitalistického pořádku, 

lépe řečeno nepořádku.“ 127 S tím souvisí i demonstrace kapitalismu jako politického 

systému, který je naprosto ovládán penězi, např. v recenzi na film Vykoupení L. B. 

Jonese: „V kapitalistickém světě mají nad všemi pánbíčky jednoho nejvyššího. 

Jmenuje se zisk… to je komandant nejkomandantnější, před nímž se každý mandant 

musí sklonit.“128 V tomto smyslu jsou peníze zmiňovány i ve filmech Nemocnice či 

West Side Story. Některé další filmy jsou označovány jako přímá výpověď o hrůzách 

buržoazního světa a společnosti, jako např. film Rozhovor: „Je to však především 

                                                 
126  HRBAS, Jiří. Drama i komedie. Rudé právo. 20.6.1974, s. 5. 
127  KLIMENT, Jan. Zločin jako hrdinství. Rudé právo. 12.3.1970, s. 5. 
128  KLIMENT, Jan. Drtivá obžaloba amerického rasismu. Rudé právo. 26.10.1972, s. 5. 
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úžasné svědectví o bolestech jedné společnosti, o nedemokratičnosti a protilidovosti 

života v současném buržoazním zřízení.“129 Podobně je tomu i ve filmu Vykoupení  

L. B. Jonese: „Charaktery se lámou, nevinní lidé jsou zvířecky ubíjeni, protože třídní 

zájem buržoazní společnosti je evangeliem nejvyšším.“130 

 

V některých recenzích je poukazováno na hrdinství tvůrce spočívající 

například v odvaze vyjádřit kritiku kapitalismu či amerického způsobu života  

a v ochotě investovat tvůrčí síly a finance do kritického filmu. Tato odvaha svědčí 

dle autorů recenzí o správné politické angažovanosti tvůrce i herců. Opomenuty pak 

samozřejmě nejsou ani údajné politické machinace, snažící se zamaskovat nevítanou 

kritiku jejím označením jako projevu svobodné demokracie, jak je patrné v recenzi 

k filmu Stanice WUSA: „Aby mohl vzniknout v Americe kritický film, musí být tvůrce 

zároveň producentem a spojit se i s jinými producenty nebo lidmi, kteří jsou ochotni 

dát peníze do podobného podniku…. Herci, kteří se na něm podílejí, společně  

s režisérem tak projevili i neohrožený občanský postoj k současné situaci v USA…. 

Vždycky, když se takový film objeví, vynoří se logicky spolu s ním otázka: jak to, že 

takováhle nesmlouvavá a nemilosrdná žaloba americké současnosti může vzniknout  

v amerických ateliérech? Ajhle, hned přispěchají buržoazní propagandisté, aby 

udělali z nouze ctnost, a začnou hlásat: hle jaká to demokracie! Hle, jaká to svoboda 

projevu!“131 Jistá odvaha tvůrce je popisována i ve filmu Modrá Elektra Glide: 

„Tvůrci rozhodně nešlo jenom o povahopisnou studii zcela výjimečného policisty, ale 

o společenskou výpověď, kterou však nemohl při nejlepší vůli pravděpodobně 

koncipovat otevřeněji a ostřeji, než udělal.“132 

 

Obraz v podobě téměř přímé oslavy socialismu pak vytvářejí recenze, které 

prezentují námět vybraných filmů v rámci socialistické ideologie, kde jsou 

komentovány údajné hlavní rysy buržoazie v kontrastu s ideály socialistického 

                                                 
129  KLIMENT, Jan.  Bolavý rozhovor. Rudé právo. 29.1.1976, s. 5. 
130  KLIMENT, Jan. Drtivá obžaloba amerického rasismu. Rudé právo. 26.10.1972, s. 5. 
131  HRBAS, Jiří. Z minulosti i současnosti. Rudé právo. 28.4.1972, s. 5. 
132  HRBAS, Jiří. Jenom povahopisná studie? Rudé právo. 8.3.1976, s. 5. 
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zřízení, jak je tomu např. u filmů Nemocnice či Conrack133: „Tento americký film 

dokazuje stálou platnost slavné Leninovy teze o dvou kulturách v buržoazní 

společnosti. Ano, s takovými Conracky, i když jsou daleko od marxismu, a s jejich 

tvůrci se dorozumíme přes všechny hranice a oceány, protože jim jde o člověka,  

o skutečný humanismus, o opravdový pokrok.“ 134  

 

 

5.1.3 Umělecko-technické ztvárn ění 

Třetí významný směr, který lze v recenzích konkrétních filmů vysledovat, je 

hodnocení filmů z pohledu jejich tvorby. Zde se ukazují dvě oblasti prvků, kterých si 

kritika ponejvíce všímá: kvalita herců, úroveň technického zpracování. 

 

Četné recenze se věnují hereckému ztvárnění a komentují kvalitu herců. 

Herecká úroveň jednotlivých aktérů je zpravidla popisována jako velmi vysoká  

a jejich výkony jako velmi přesvědčivé a kvalitní – viz recenze filmu Rozhovor: „Je 

to film promyšlený do detailů a výkon hlavního představitele, jehož hraje u nás 

nepříliš známý umělec Gene Hackman, patří k vrcholům filmového hereckého 

projevu.“ 135 Tyto komentáře se nezdají být nijak překvapivé, tj. není v nich 

vyjadřován nečekaný údiv nad dobrými výkony a často odkazují na opakovanou 

kvalitu hereckých výkonů, jako ve filmu Frajer Luke: „...si budeme moci znovu 

ověřit, jak velkým hercem je Paul Newman...,“136 a to i v případě, kdy je kritizováno 

zpracování či obsah filmu. Příkladem je film Čekej do tmy: „Zásluhou Audrey 

Hepburn se také stalo, že napětí tu nepolevuje a že atmosféra se spíše zhušťuje  

a neřídne ani tam, kde scénář a režie byly bez nápadů.137“  Dobré herecké výkony 

                                                 
133  Film natočený podle pravdivé události popisuje snahu mladého bělošského učitele, plného ideálů a 

touhy změnit svět, který přijíždí na ostrůvek v Jižní Karolíně. Zde  učí černošské děti nejen číst a 
psát, volí však na danou dobu netradiční způsob a ukazuje jim i jak milovat život, odhalovat jeho 
krásy a překonávat překážky. Jeho „pokrokové“ metody však nejsou pozitivně přijímány. 

134  KLIMENT, Jan.  Vysoká úroveň festivalové soutěže. Rudé právo. 11.7. 1974, s. 5. 
135  KLIMENT, Jan.  Nový film v kinech Bolavý rozhovor. Rudé právo, 9.4.1970, s. 5. 
136  HRBAS, Jiří. Neobyčejná galérie. Rudé právo. 19.2.1970, s. 5. 
137  HRBAS, Jiří. Milovníkům dobrodružného žánru. Rudé právo. 26.2.1970, s. 5. 
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jsou autory recenzí i komentářů v ostatních článcích vychvalovány i např. ve filmech 

Bonnie a Clyde, Profesionálové, Půlnoční kovboj, Štvanice či Velký Gatsby.  

 

Další oblastí, kde autoři recenzí nešetřili chválou, je technicko-umělecká 

tvorba filmu, která je komentáři zpravidla zobrazována jako profesionální a to bez 

ohledu na obsah filmu. Příkladem může být recenze k filmu Divotvorný hrnec: 

„Velkolepá filmová realizace, podtrhující pohádkové motivy a odehrávající se  

v bohaté výpravě, ukazuje na látce známé našim divákům možnosti filmu.138“  Jako 

mistrné je označováno umělecké ztvárnění, režie, hudba i obrazové zpracování – 

např. u filmu Modrá Elektra Glide: „Diváka pravděpodobně vzruší dynamická, 

moderní filmová řeč, profesionálně zvládnuté všechny výrazové postupy, obrazová  

i hudební stránka díla.139“  Vyzdvihována je pak především celková profesionalita 

tvůrců, dynamický spád a skvělé zachycení prostředí, jak je popsáno v recenzi na 

film Velký Gatsby: „Rekonstrukce atmosféry doby včetně kostýmů, šlágrů, aut, tanců 

je přesná, sugestivní, působivá.“140 Tato v naprosté většině pozitivní hodnocení, 

která lze dále nalézt i ve filmech  Bonnie a Clyde, Čekej do tmy, Lady a Tramp, 

Profesionálové, Ptáci, Rozhovor, Stanice WUSA, Štvanice, Tajný život americké 

manželky či Všichni prezidentovi muži tak vytvářejí obraz vysoké profesionality 

americké kinematografie, což pravděpodobně souvisí i s faktem, že se u filmů 

zakoupených do distribuce v Československu kvalita očekávala. 

 

 

5.1.4 Hodnocení film ů 

Síla141 filmů neboli jejich působivost je v recenzích hodnocena  

a komentována v souvislosti s nosnou myšlenkou či nedefinovaným podtextem 

vedoucím k divákovu zamyšlení, např. u filmu Rozhovor: „Je to však především dílo 

i myšlenkově odvážné a vedoucí k mnohému zamyšlení. Vypráví příběh hodný 

                                                 
138  HRBAS, Jiří. Divotvorný hrnec. Rudé právo. 5.3.1970, s. 5. 
139  HRBAS, Jiří. Jenom povahopisná studie? Rudé právo. 8.3.1976, s. 5. 
140  HRBAS, Jiří. Amerika dvacátých let. Rudé právo. 4.1.1976, s. 5. 
141  tzn. existence silného příběhu či myšlenky, eventuelně působivosti filmu 
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zaznamenání.“142 Příkladem jsou také recenze na filmy Člen klanu, Planeta opic, 

Profesionálové, Rozhovor či Vykoupení L. B. Jonese „Každopádně je to film, po 

jehož zhlédnutí budeme mít hodně o čem přemýšlet.“143 Zdůrazňována je  

i přitažlivost příběhu jako takového, bez ohledu na to, zda jde o film s vážnou 

myšlenkou či o pohádku, o čem svědčí upozornění autora článků na velký zájem 

diváků, jak je tomu např. u filmu Sněhurka a sedm trpaslíků: „Fronty před 

pokladnami kin, kde Sněhurku dávají, svědčí o potřebě takových filmů vůbec.“ 144  

 

Objevují se i recenze, jež přiznávají velký vliv filmů na diváky, tedy vliv 

přenášející se až do praktického života, jak popisuje recenzent filmu Bonnie a Clyde: 

„Ukázalo se, jak hluboce společensky zasahuje filmové umění. Tím hůř, protože 

svědčí o tom, že myšlenky vyjádřené ve filmu přešly do velkých mas především 

mladých diváků.“ 145 V případě tohoto filmu, ovšem opakovaně v recenzi i několika 

komentářích v souhrnných textech, je demonstrován vliv filmů nejen na postoje 

společnosti, ale dokonce i na módu: „Film také ovlivnil na Západě velkou část 

mládeže, určil i nový tón módy. Začaly se nosit secesní barety a la Bonnie, dokonce  

s parukou dlouhých plavých vlasů podle "hrdinky" této filmové balady.“146 či „ Je to 

snímek, který ovlivnil a  stále ovlivňuje hodně pánskou módu.“ 147 

 

Kromě těchto tří výše uvedených oblastí, ve kterých jsou filmy hodnoceny 

vesměs pozitivně, lze v recenzích zaznamenat i negativní komentáře, i když relativně 

ojediněle. Tyto komentáře nevytvářejí celkový negativní obraz americké kinemato-

grafie, jsou konkrétně přisuzovány jednotlivým filmům. Kromě několika případů, 

kdy recenze upozorňují na zbytečné zobrazování násilí, jako u filmu Bonnie a Clyde 

(„Film navíc poškozuje i nevybíravý naturalismus, s nímž jeho tvůrci líčí scény,  

v nichž se střílí, kterých je tu požehnaně…. Surovosti je tu hodně nad únosnou 

                                                 
142  KLIMENT, Jan. Filmové zrcadlení. Pohled do světa buržoazní kinematografie. Rudé právo. 

8.6.1974, s. 5. 
143  KLIMENT, Jan. Drtivá obžaloba amerického rasismu. Rudé právo. 26.10.1972, s. 5. 
144  HRBAS, Jiří. Konec roku v kinech. Rudé právo. 30.12.1970, s. 5. 
145  KLIMENT, Jan. Zločin jako hrdinství. Rudé právo. 12.3.1970, s. 5. 
146  KLIMENT, Jan. Zločin jako hrdinství. Rudé právo. 12.3.1970, s. 5. 
147  KLIMENT, Jan. Co uvidíme v březnu v kinech. Rudé právo. 19.2.1970, r. 5. 
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míru.“148), je nelze jakkoliv zobecnit a v rámci celkového množství citací je 

nepovažuji za významné. 

 

 

5.1.5 Obecné komentá ře americké kinematografie 

V obecných textech a zamyšleních, které se nevěnují konkrétním filmům, ale 

roli kultury, kinematografii či filmové distribuci, převládají v textech Rudého práva 

jednoznačně opět tři zásadní myšlenky: že tyto filmy ve své většině vyjadřují 

nesprávnou kapitalistickou buržoazní ideologii, jejich obsah je silně ovlivňován 

investory a jsou plné surovostí, násilí, sexu a hrůzy: „To, že v kapitalistické 

společnosti existují vedle sebe dvě kultury, jedna poplatná měšcům a tedy i názorům 

buržoazie, druhá snažící se odhalovat zákulisí a říkat divákům pravdu o světě, je věc 

známá… A tak třebaže Youngův nový snímek149, zdálo by se odvážně, na skutečném 

případě odhaluje a ukazuje historii americké mafie, a dlouhá léta bojů o vládu  

a hlavně o zisky, má tedy určitý pokrokový prvek, přeci jen se pokusil jedno šídlo  

v pytli utajit. Zapomíná totiž na okolnosti a kruhy, které právě z mafie udělaly stát ve 

státě, takže historii vidí přinejmenším jednostranně a tedy zkresluje. Ale i to zřejmě 

bylo na americké poměry příliš a tak Young film natočil ve francouzsko-italské 

koprodukci. Případ tohoto druhu není v americké kinematografii výjimkou, spíše 

jedním z mnoha, docela přirozeně, protože v duchu ‚americké svobody‘ má pravdu 

ten, kdo má peníze. Proto také podle toho současná americká kinematografie 

oplývající násilnostmi, katastrofami, potoky krve a sexem, vypadá.150“  

 

Další vyjádření pak poukazují na zobrazování rádoby ideálního „amerického 

způsobu života“, který je však v reálu zcela opačný, a to často se srovnáním 

socialistické kultury: „My nemáme jako buržoazní propagandističtí kupčíci zapotřebí 

agitovat kýčovitě natřesenými selankami amerického způsobu života. My přece 

známe z dobrého amerického umění, filmu i literatury a divadla, jak ty skutečné 

                                                 
148  KLIMENT, Jan. Zločin jako hrdinství. Rudé právo. 12.3.1970, s. 5. 
149  Jedná se o film Valachiho svědectví (The Valachi Papers, 1972, rež. Terence Young) 
150  KLIMENT, Jan: Šídlo v pyti. Rudé právo, 5.10.1978, s. 5. 
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vztahy mezi lidmi v onom buržoazním zatuchajícím světě vypadají.151“ Těchto 

obecných vyjádření, která se vztahují k americké kinematografii bez odkazu na 

konkrétní film, je však v Rudém právu poskromnu a ta, co tam jsou, vykazují výše 

uvedené tendence.  

 

 

5.1.6 Shrnutí 

Nejvíce zastupovanými tématy recenzí v Rudém právu jsou tedy zobrazení 

reality života americké společnosti (film slouží jako zrcadlo společnosti a odkrývá 

především negativní jevy a to jak ve způsobu života tak v ošklivosti prostředí), 

využití myšlenky filmu k propagaci správné (socialistické) ideologie (zdůraznění 

vyjádření myšlenky potřeby boje proti kapitalismu, poukazování na odvahu tvůrců  

i herců kritizovat kapitalismus) a kvalita a profesionalita herců a tvůrčích týmů v čele 

s režiséry a kameramany.  

 

Většina zmiňovaných filmů je komplexně hodnocena velmi pozitivně, stejně 

jako práce herců a tvůrců. Negativní hodnocení prakticky chybějí nebo jsou 

ojedinělá, kromě obecných komentářů uvádějících přemíru násilí. Jinak je americký 

film zpravidla popisován jako profesionálně vytvořené dílo se silnou myšlenkou  

a hrdinným zobrazováním negativních jevů amerického způsobu života. Zamítnutí 

americké filmové tvorby oproti očekáváním zcela chybí. 

 

 

5.2 Lidová demokracie 

Lidová demokracie se věnovala kultuře pravidelně, téměř v každém vydání na 

stranách 5 a někdy i 4 nebo 6. Kulturní rubrika nebyla přesně ohraničena  

a zaměřovala se především na literaturu, divadlo, eventuelně hudbu. Na film pak 

zcela minimálně, a pokud ano, tak především na socialistickou, tedy 

československou, ruskou, bulharskou či východoněmeckou tvorbu.  

                                                 
151  (Kl): Malé zamyšlení. Rudé právo, 31.3.1974, s. 5. 
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Klasické recenze či komentáře filmů, jak jsou popisovány v jiných 

periodikách, chybí. Nalezených recenzí relevantních k tématu této práce je vcelku 

málo, neboť množství textů zmiňujících americkou filmovou tvorbu absolutně 

neodpovídá množství filmů, které byly v daných letech v Československu vysílány. 

Recenze ve sledovaném období zmiňují pouze cca 18 filmů152, což může ve čtenáři 

vytvářet dojem, že americká filmová produkce není příliš četná, nebo že v našich 

kinech tyto filmy nejsou vysílány. Komentáře z oblasti filmové tvorby se také spíše 

týkají filmů, které se aktuálně natáčely nebo právě dotočily, než filmům, které v dané 

době vysílala kina. K analýze bylo využito cca 60 vybraných pasáží z textů. 

 

 

5.2.1 Sociální kritika a angažovanost 

Komentáře v Lidové demokracii se ve většině případů překvapivě zdržují 

jakýchkoliv hodnocení přínosu filmů, stejně jako kritiky sociálního systému. Pouze 

ve dvou případech - Bonnie a Clyde, Štvanice (viz následující citace) - prezentují ve 

filmu přímý záměr kritiky americké společnosti: „...přece jen se domnívám, že těžiště 

filmu je někde docela jinde. V tom druhém, společenském plánu příběhu, ve vylíčení 

atmosféry malého texaského města, v němž se tak podivným způsobem snoubí 

přežívající rasistický včerejšek s technicky vyspělým dneškem, v němž se primérní 

lidské city bez jakéhokoliv korektivu promítají do života, přičemž pochopitelně vítězí 

ty, jejichž živelnost není ničím omezována a které naopak jsou zaštiťovány 

všemocnou silou majetku a peněz.“153 V několika málo případech je zmíněno, že 

podstatnou součástí filmu je vážný podtext či myšlenka, jako např. ve filmu „Frajer 

Luke“ („…americký Frajer Luke je dobrodružný snímek s vážným podtextem…“154) 

či „ Rozhovor“ („ Lidé si musí tuto skutečnost uvědomit a proto Coppola natáčí svůj 

film, jímž chce vyburcovat lidské svědomí.“155). 

                                                 
152 Bonnie a Clyde, Čelisti, Ďáblova brigáda, Detektiv, Frajer Luke, Laciný detektiv, Lauer a Hardy, 

M*A*S*H*, Nejhezčí den našeho života, Profesionálové, Psycho, Rozhovor, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Štvanice, Takoví jsme byli, Topaz, Vyrovnání, Willie Boy. 

153  (an). Romantika zborcená krví. Lidová demokracie. 24.6.1970, s. 6.  
154  (an). Zahraniční filmy v našich kinech. Lidová demokracie. 2.4.1970, r. 6 
155  (alt). Coppolovi jde o všechno. Lidová demokracie. 7.10.1976, s. 6. 
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Zajímavým aspektem, na který recenzenti však také odkazují, je 

angažovanost filmů, jejich tvůrců, i herců samotných v jejich soukromém životě. 

Zmínky o angažovanosti filmu může ve čtenářích vytvářet pocit, že americká 

filmová tvorba se alespoň v některých případech aktivně podílela na „burcování“ 

veřejnosti, příkladem může být film „Nejhezčí den našeho života „ ... vznikl film, který 

se řadí k těm dílům, jenž se angažují za dobrou věc a která svědčí o tom, že ve 

Spojených Státech sílí odpor proti tomu, co producent filmu nazval "černou kapitolou 

v dějinách Spojených Států.“156 Veřejné vyjádření herců je také zmiňováno poměrně 

často a vytváří dojem běžného zapojování herců do názorového utváření veřejnosti: 

„Fondová se totiž zastala amerických Indiánů, kteří se dožadují alespoň minimálních 

práv na život a spolu s některými demonstranty se účastnila útoku na policejní 

stanici ve Fort Lawton. Po svém propuštění vystoupila Fondová v televizi, kde 

prohlásila, že plně podporuje požadavky amerických Indiánů na znovuzískání 

některých území, jež jim byla uloupena.“ 157 Podobně je zobrazován Marlon Brando 

(„Marlon Brando, oblíbený americký herec, který se zasazuje o práva původních 

obyvatel Ameriky, zahájil přípravné práce k filmu kronika Apačů, jímž chce postavit 

pomník americkým Indiánům.“158). Kromě Jane Fonda a Marlona Brando je jako 

angažovaný herec označen i Robert Redford. 

 

Nelze samozřejmě opomenout ani často komentovanou angažovanost herců či 

tvůrců (často v jedné osobě) v politických záležitostech a jejich odvahu produkovat 

díla s politickým či sociálně kritickým podtextem, jako např. u Gregoryho Pecka: 

„Stal se nedávno producentem, nikoli však proto, aby výhodně zpeněžil svou vlastní 

hereckou osobnost, ale aby prostřednictvím filmu vyslovil své politické krédo. Krédo 

pokrokového Američana, který sám sebe označuje za levicového katolíka a který jako 

takový je nespokojen se současnou politikou Spojených států, jak je praktikována ve 

Vietnamu.“ 159 Jako politicky angažovaný je popisován i Paul Newman: „Paul 

                                                 
156  (an). Nejhezčí den našeho života. Lidová demokracie. 8.6.1972, s. 6.  
157  (an). V docela nové roli. Lidová demokracie. 13.5.1970, s. 6.  
158  (an). Krátce z kulturného dění. Lidová demokracie. 7.2.1974, s. 5. 
159  (an). Nejhezčí den našeho života. Lidová demokracie. 8.6.1972, s. 6. 
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Newman je jedním z mála amerických herců, který se živě zajímá o politiku a který se 

neváhá vystoupit na obranu práv černošské či indiánské menšiny.“160 

 

Při vybírání a označování citací relevantních pro analýzu nebyly 

zaznamenány žádné komentáře utvrzující čtenáře ve správnosti socialistického 

zřízení či naopak přímo kritizující buržoazní kapitalistickou společnost. 

Nezaznamenala jsem ani citace označující, že filmy nastavují zrcadlo kapitalistické 

společnosti. 

 

 

5.2.2 Umělecko-technické ztvárn ění 

O co méně se recenze věnují přínosu jednotlivých filmů, o to více si všímají 

umělecko-technického ztvárnění. Hodnoceny jsou pak především herecké výkony, 

režie, celková zábavnost filmů. Především na kvalitu režijní práce a vynikající 

výkony herců je upozorňováno v mnoha komentářích a to vždy v pozitivním slova 

smyslu, a to i u rozporuplného filmu, jakým byl např. Bonnie a Clyde: „V jednom se 

shodli odpůrci i obhájci filmu. V naprosto dokonalé režijní a herecké práci 

tvůrců.“ 161  

 

Nechybí ani komentáře, kde je tvůrce označován jako mistr svého žánru, 

např. Alfréd Hitchcock v oblasti hororu: „Alfréd Hitchcock je mistrem filmové 

hrůzy.“162 Zmiňovány jsou kromě kvalitních hereckých výkonů a režisérské práce  

i další aspekty tvorby filmu, jako např. vkusné zpracování či v případě režiséra Elia 

Kazana upřednostňování kvality před kvantitou: „Také Kazan dává přece jen 

přednost kvalitě před kvantitou, také Kazan pečlivě volí témata a spolupracovníky, 

také Kazan projevuje úctu k uměleckému dílu, v němž právem vidí pomocníka v jeho 

                                                 
160  (mw). Paul Newman v nové roli. Lidová demokracie. 16.9.1976, s. 6. 
161  (an). Svět Bonnie a Clyde. Lidová demokracie. 20.3.1970, s. 5.  
162  (mw). Z dílny mistra filmového napětí. Lidová demokracie. 5.2.1976, s.6. 
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boji o život.“163 Všechny tyto komentáře vytvářejí po technicko-umělecké stránce 

obraz vysoké profesionality a kvalitně odvedené práce.  

 

Zajímavým aspektem hodnocení herců je poukázání na osobnostní kvality 

herce mimo filmové prostředí, kdy recenzenti vyzdvihují jejich spořádaný způsob 

života, skromnost či odpovědnost, jak je tomu u Roberta Redforda: „Pro úplnost 

ještě dodejme, že Robert Redford je ženatý od svých devatenácti let, má tři děti a žije 

v spokojeném a klidném manželství.“ 164 Podobně je také hodnocen Kirk Douglas. 

 

 

5.2.3 Ekonomické faktory 

Překvapivě často je zmiňována ekonomická stránka filmového průmyslu, 

ovšem v nepříliš pozitivních souvislostech. V první rovině je vyzdvihována 

komerčnost americké kinematografie, kdy měřítkem úspěšnosti filmu jsou primárně 

získané peníze, jako je tomu např. u filmu Detektiv: „Takže úspěch, zdá se, je 

zaručen. Ne-li umělecký, tedy aspoň komerční - a o ten asi jde především.“165 

Potvrzuje to i další komentář z článku věnujícího se mladým hollywoodským 

tvůrcům: „Je jim jasné, že ve Spojených státech může být úspěšný jen ten film, který 

je výnosný.“166 Důraz na důležitost finanční ziskovosti dokládá i komentář k filmu 

Čelisti: „Přišel sice producenty na 10 milionů dolarů, ale zároveň jim přinesl přímo 

fantastický zisk: 150 milionů dolarů. Takové procento zisku nepřináší ani zisk  

s narkotiky, který je dnes zdrojem hlavních příjmů americké mafie…“167 

 

V druhé rovině je zmiňován především fakt, že Hollywood prochází krizí: 

„Tradiční filmová hollywoodská produkce prodělává krizi, v níž má podíl několik 

významných faktorů.“168 nebo „Jde o Hollywood, tu starou "továrnu na sny", o níž se 

                                                 
163  (mw). Objevitel hereckých osobností. Lidová demokracie. 25.4.1974, s. 6. 
164  (an). Další setkání s Redfordem. Lidová demokracie. 11.11.1976, s. 6.  
165  (an). Mezi nostalgií a smíchem. Lidová demokracie. 20.10.1978, s. 6.  
166  (na). Nástup mladých v USA. Lidová demokracie. 26.6.1974, s. 6. 
167  (end). Cosa Nostra proniká do Hollywoodu. Lidová demokracie. 17.8.1976, s. 6. 
168  (an). Nástup mladých v USA. Lidová demokracie. 26.6.1974, s. 6.  
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před časem začalo hovořit jako o přirozeně odumírající.“169 Nicméně příčiny 

hollywoodské krize nejsou podrobněji vysvětlovány. 

 

 

5.2.4 Shrnutí 

Obraz filmu v Lidové demokracii je značně nepodobný obrazu vytvořeném 

v Rudém právu. Jednak pravděpodobně vlivem odlišné koncepce kulturní rubriky, 

která je v Lidové demokracii zaměřena na intelektuálnější odvětví kultury, než je 

film, jsou filmové recenze zveřejňovány zcela minimálně, a pokud ano, tak 

především na socialistickou tvorbu. Americká filmová tvorba se tak může jevit jako 

nepříliš četná. Zadruhé se komentáře v Lidové demokracii ve většině případů 

překvapivě zdržují jakýchkoliv hodnocení přínosu filmů, stejně jako kritiky 

sociálního systému, ojediněle zmiňují pouze angažovanost filmů, jejich tvůrců  

i herců samotných, která v Rudém právu není příliš zmiňována. Vyjádření přímo 

kritizující buržoazní kapitalistickou společnost v podobě, jak je tomu v případě 

Rudého práva, tak zcela chybí.  

 

Důraz je naopak dáván na hodnocení umělecko-technického ztvárnění, 

především na kvalitu režijní práce a vynikající výkony herců, což vytváří obraz 

vysoké profesionality a kvalitně odvedené práce. Aspekt odlišný od Rudého práva 

tvoří také komentáře ekonomické stránky filmového průmyslu, kde je vyzdvihována 

komerčnost filmového průmyslu. 

                                                 
169  (end). Cosa Nostra proniká do Hollywoodu. Lidová demokracie. 17.8.1976, s. 6. 
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6 Analýza obrazu ve filmových periodikách 

6.1 Film a doba 

Na rozdíl od ostatních v této práci uvedených filmových titulů je časopis Film 

a doba měsíčníkem. I tak poskytuje množství materiálu potřebného pro tuto analýzu, 

kdy bylo využito na 190 vybraných pasáží textů. Texty ve Film a doba jsou poněkud 

odlišného charakteru než v ostatních titulech, zpravidla zde nejsou uveřejňovány 

samostatné recenze filmů, komentáře jsou součástí větších textových celků (často  

i přes několik stran) věnujících se nějakému tématu, tvůrci či herci. Hodnocení filmů 

lze také velmi často nalézt ve sloupcích jednotlivých autorů, které však nejsou 

pojmenovány a jsou pouze označeny číslem.  

 

Titul, podobně jako časopis Kino, využívá citací herců, režisérů a dalších 

jmenovaných tvůrců, ovšem v mnohem větší míře. Podíl citovaného textu je často 

větší než komentář autora. Specifikem časopisu jsou také rozsáhlé odbornější texty 

zahraničních autorů, zpravidla převzaté a přeložené z jiného zahraničního filmového 

periodika.  

 

Všechny texty se celkově jeví odborněji než u dalších dvou zkoumaných 

titulů, časopis se také věnuje dílům, které nesou žádným způsobem zmiňovány 

v ostatních analyzovaných titulech či nedosahují takové známosti jako většina 

popisovaných filmů. Naopak mnoho proslavených filmů vůbec zmiňováno není.   

 

 

6.1.1 Myšlenka, podtext a téma film ů 

Největší množství článků prezentuje americký film jako obraz doby  

a společnosti. Zmiňován je popis místa, vnitřní popis jednotlivce i autentické 

postřehy z určitého prostředí, v některých případech je poukazováno na komplexnost 

tohoto obrazu, jako např. u filmu Medium Cool: „Vznikl zajímavý obraz současné 

Ameriky, jenž nešel za povrchními senzacemi, ale ukázal toho dost z myšlenkového, 
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citového i morálního klimatu; nenásilně se v něm ozve motiv války ve Vietnamu,  

i rasové problematiky, mnoho záběrů je dokladem postupujícího pocitu odcizení  

a vzrůstající nemožnosti komunikování.“170 Spojení obrazu doby s negativy 

s konkrétním termínem „kapitalistická společnost“ či naopak vyjmenovávání pozitiv 

socialistického zřízení, jak je tomu např. u Rudého práva, se však prakticky 

nevyskytují. Kritičnost filmu je zmiňována (viz níže), nicméně není doslovně 

propojena s kapitalismem171.  

 

Stejně tak se toto vytváření obrazu v časopisu Film  

a doba od ostatních analyzovaných titulů liší tím, že zde nejsou příliš zmiňovány 

konkrétní výpovědi jednotlivých obrazů, jako např. rasismus, lhostejnost k člověku, 

vliv moci a peněz, atd., jak je tomu např. u Rudého práva. Také obraz prostředí, které 

je v textech popisováno, nemá tak jednoznačně negativní charakter.  

 

Značná pozornost je věnována i kritičnosti filmu. Viditelné jsou dva aspekty: 

kritičnost americké společnosti a to především v oblasti sociální problematiky, která 

však není podrobně specifikována, a spojení kritiky s historickou realitou: 

„…nicméně se daří některým režisérům vložit do filmů náznak kritického pohledu na 

historickou realitu,…“172 Poukazováno je i na absenci kritiky, kdy tvůrce nezaujímá 

žádný postoj a negativní jevy odehrávající se ve společnosti nekritizuje, pouze 

konstatuje jejich přítomnost, jako u filmu Francouzské spojení: „Film se také ničím 

jiným než akcí nezabývá: těžko bychom v něm hledali nějaké podtexty či kritické 

odkazy, tak časté v dílech jiných tvůrců.“ 173 

 

Autoři textů se zabývají také přítomností či absencí vážné myšlenky 

v jednotlivých filmech. Přítomnost myšlenky, která je vždy pozitivně hodnocena, je 

však překvapivě komentována méně často než absence vážné myšlenky. Nelze 

zhodnotit, zda je absence myšlenky obecně pro americký film pozitivní, neutrální či 

                                                 
170  OLIVA, Ljubomír. Film v USA: Změny & jejich meze. Film a doba. 1970, č. 8, s. 419. 
171  Čtenář neznalý politických poměrů tak teoreticky nemusí propojit zobrazovaná negativa 

s konkrétním režimem. 
172  HEPNEROVÁ, Eva. 5. Film a doba. 1972, č. 11, s. 608. 
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negativní, neboť je zmiňována ve všech těchto souvislostech. Negativně je 

hodnocena, pokud je dávána do kontrastu s kvalitním umělecko-technickým 

zpracováním filmu, např. u filmu Bezstarostná jízda: „Snaha o neotřelost projevu 

včetně několika zdařilých nezvyklostí v střihové skladbě nevyváží nedostatky 

myšlenkové základny a dějové výstavby.“174 Neutrálně či dokonce pozitivně je 

absence myšlenky zobrazována v případech, kdy cílem filmu není donutit diváka 

přemýšlet, ale kdy je hlavním cílem především pobavit jako v článku věnujícímu se 

Spielbergovým175 filmům: „Je totiž jasné, že nejde o provokující, hlubokomyslná 

díla, ale spíš o jakýsi druh neškodných narkotik, která pochopitelně nemohou vyřešit 

žádný opravdový problém. Jejich cílem je vytrhnout znuděného diváka  

z každodennosti a přehlušit jeho všední starosti krátkodobým vzrušujícím 

zážitkem.“ 176 

 

V komentářích obsahu filmů je výrazně častěji než v ostatních analyzovaných 

titulech zmiňována přítomnost politického tématu. To je zmiňováno i v souvislosti  

s dokumentárními filmy. Politický obsah filmů zde však není zobecňován do roviny 

kritiky kapitalismu nebo naopak chvály socialismu, ale vztahuje se ke konkrétním 

událostem Spojených států. Tématy těchto politicky zaměřených filmů je především 

období mccarthismu, Nixonova politika či válka ve Vietnamu: „Střední generace 

hollywoodských tvůrců však v tomto období prožívala svá tvořivá, zralá léta, a tak se 

do jejich vzpomínek vnucují i bolestné ozvuky tehdejší politické situace, 

poznamenané ‚studenou válkou‘ a aktivitou McCarthyho Výboru pro vyšetřování 

neamerické činnosti.“177 Autor jako příklad uvádí filmy Takoví jsme byli a Nastrčený 

člověk. 

 

 

                                                                                                                                          
173  HEPNEROVÁ, Eva. 1. Film a doba. 1972, č. 8, s. 400. 
174  OLIVA, Ljubomír. Film v USA: Změny & jejich meze. Film a doba. 1970, č. 8, s. 419. 
175  Režisér Steven Spielberg, který natočil filmy jako Čelisti (Jaws, 1975) či Blízká setkání třetího 

druhu (Close Encounters of the Third Kind, 1977). 
176  (jf). Spielberg a UFOni. Film a doba. 1978, č. 7, s. 530. 
177  (jc). Nastrčený člověk a Woody Allen. Film a doba. 1978, č. 3, s. 169. 
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6.1.2 Umělecko-technické ztvárn ění 

Stejně jako v ostatních zkoumaných titulech se autoři textů věnují umělecko-

technickému ztvárnění jednotlivých filmů, i když ne v takové míře, jako např. 

v časopise Kino. Herecké výkony jsou v naprosté většině chváleny, hodnoceny jako 

citlivé, sehrané či brilantně zahrané.  

 

Herci jsou také místy pozitivně i negativně komentováni dle svých 

povahových vlastností či chování v rámci natáčecího týmu, jako např. Marlon 

Brando v souvislosti s filmem Kmotr: „Ke svým kolegům hercům se choval přátelsky, 

bez stopy pověstného primadonství a cennými radami pomáhal méně zkušeným 

hercům.“ 178 Jejich soukromí však komentováno zpravidla není. 

 

Hodnoceny jsou i výkony režisérů, kameramanů, scénáristů a dalších tvůrců 

filmů. Tyto výkony jsou zpravidla hodnoceny velmi pozitivně - jako profesionální, 

s dokonalým ovládáním potřebné techniky. Výkony režisérů, kameramanů  

a scénáristů jsou pak spojovány s celkovou úspěšností filmu. Poukazováno je také na 

osobitý styl režisérů a jejich touhu po volnosti tvorby: „Odmítá se (režisér Billy 

Wilder – pozn. autora) přizpůsobovat tlakům současného amerického filmového 

průmyslu, požadavkům společenským i filmovým, a více spoléhá na vlastní invenci  

a inspiraci.“179 

 

V některých případech jsou zmiňovány i počty filmů v různých souvislostech, 

vždy však v kontextu vyzdvihující četnost a aktivitu americké filmové tvorby, jako 

např. ve článku věnujícímu se plodnosti amerického filmu v souvislosti s filmem 

Francouzská spojka: „Důvod je patrně třeba hledat v dokonalé profesionalitě,  

s jakou Friedkin zpracoval celkem běžný námět množství dnešních thrillerů…“180 

 

 

 

                                                 
178  FALTYSOVÁ, Helena. 3. Film a doba. 1972, č. 5, s. 231. 
179  FALTYSOVÁ, Helena. 3. Film a doba. 1974, č. 5, s. 278. 
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6.1.3 Celkové hodnocení film ů 

Celkově jsou americké filmy v komentářích autorů textů hodnoceny až na 

níže uvedenou přemíru sexu a násilí velmi pozitivně, příkladem může být film Klute: 

„O filmu třiačtyřicetiletého producenta a režisére Alana J. Pakuly Klute se právem 

hovoří jako o jednom z nejlepších amerických filmů roku 1971.“181 Označovány jsou 

jako vynikající, pozoruhodné či mimořádné: „… přece jen americká kinematografie 

vytvořila v poslední době pozoruhodná, tak či onak mimořádná díla. (Autor 

konkrétní příklady neuvádí).182 Velmi pozitivně je hodnoceno obsažení humoru  

a přínosu zábavy, např. u Yatesových filmů Bullitův případ či Ukradený diamant: 

„Není sporu o tom, že americký režisér Peter Yates umí svými filmy diváka vzrušit  

a zaujmout… A tak díky režisérovi, kameramanovi, hercům, skvělé hudební 

kompozici vznikl film vkusné a dobré zábavy.“183  

 

Jedním z mála negativních obrazů, které články a recenze v časopise Film  

a doba americké filmové tvorbě vytvářejí, je zobrazování násilí a sexu. Toto 

zobrazování je ve většině případů popisováno jako zbytečné, nadměrné, přesahující 

míru snesitelnosti či zastiňující myšlenku filmu a je přisuzováno současné (dobové) 

filmové tvorbě: „Samuel Peckinpah je proslaven svými krvavými westerny, 

především Divokou hordou, v níž scény násilí přesahují míru snesitelnosti natolik, že 

se zdálo, že už dál nelze jít.“184 Ne vždy je však zobrazení násilí hodnoceno jen 

negativně, v některých případech je využití násilí považováno za potřebnou součást 

k zobrazení reality amerického života, ovšem pouze v případech, kdy je režisér 

schopen najít citlivou hranici mezi potřebnou mírou a zbytečnou surovostí, jako  

u filmu Francouzská spojka: „Ve Francouzském spojení nechybí násilí, ale i to je 

tady ukázáno bez zbytečného důrazu - nebudí vlastně děs, ani soucit, je ukázáno jako 

                                                                                                                                          
180  HEPNEROVÁ, Eva. 1. Film a doba. 1972, č. 8, s. 400. 
181  FALTYSOVÁ, Helena. 10. Film a doba. 1972, č. 6, s. 332. 
182  OLIVA, Ljubomír. Film v USA: Změny & jejich meze. Film a doba. 1970, č. 8, s. 418. 
183  (hf). Film a doba. 1972, č. 9, s. 462. 
184  HEPNEROVÁ, Eva. 2. Film a doba. 1972, č. 8, s. 402. 
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součást denního života města, kde zločin či dopravní nehoda se staly čímsi 

všedním.“185 

 

V komentářích jednotlivých filmů jsou zmiňovány i úspěchy filmů. V této 

souvislosti lze jasně identifikovat dvě skupiny citací, kde je zmiňována úspěšnost 

filmu: jednak divácký úspěch např. u filmu Petting („…svou realistickou výpovědí  

o mentalitě mladých lidí v současné americké společnosti zvítězil u diváků na celé 

čáře…“ 186) a úspěch v podobě zisku ocenění odborné poroty jako např. u filmů 

Nejhezčí den našeho života:„Na letošním MFF v Cannes získal Cenu francouzské 

kritiky…“ 187. Úspěch v podobě zisku jednoho či více Oscarů je pak zmíněn u filmů 

Francouzská spojka a Půlnoční kovboj. Téma Oscarů však není nijak dále rozvíjeno. 

 

S úspěšností filmu úzce souvisí i jeho komerčnost, která je také vcelku často 

zmiňována. Je upozorňováno na potřebnost komerčního úspěchu, který spočívá 

v mnohanásobném převýšení výrobních nákladů, viz komentář k filmu Blízká setkání 

třetího druhu: „Jak napovídají dosavadní výsledky, film bude mít zřejmě divácký 

ohlas, přinejmenším srovnatelný s komerčním úspěchem Čelistí, a tvůrcům  

i společnosti Columbia tedy přinese zisky, které mnohonásobně převýší obrovské 

náklady na jeho realizaci.“ Komerčnost je také komentována v souvislosti 

s reklamou a potřebou podpory filmu propagačními předměty a to s vědomím, že 

investice do reklamy jsou vysoké, ale při úspěchu filmu se mnohonásobně vrátí, jak 

je dáváno do souvislostí s filmem Čelisti: „Od poloviny loňského léta zaplavují 

Ameriku vyceněné čelisti ohromného žraloka. V ulicích měst, ve výkladních skříních, 

v reklamách, které za sebou vlečou helikoptéry, na stránkách novin a časopisů, na 

obrazovkách televizorů, ze všech stran zejí roztažené čelisti monstrózního bílého 

žraloka - dnes nejpopulárnější hvězdy amerického filmu. … Na reklamu žádného 

filmu nebylo dosud nikdy věnováno tolik finančních prostředků jako je tomu  

v případě Čelistí…"188 Vztah mezi komerčností a kvalitou filmu však rozebírán není. 

                                                 
185  HEPNEROVÁ, Eva. 1. Film a doba. 1972, č. 8, s. 400. 
186  (bv). 9. Film a doba. 1970, č. 4, s. 176. 
187  OLIVA, Ljubomír. 6. Film a doba. 1972, č. 7, s. 375. 
188  (pf). Obchod se žralokem. Film a doba. 1976, č. 1, s. 52. 
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Stejně tak nejsou jinak (kromě výše uvedeného) komentovány ekonomické aspekty 

hollywoodské produkce.  

 

Komentovány jsou i ohlasy novinářů a odborných kritiků. Úspěch filmu je 

jednak dáván do souvislostí se zvýšeným zájmem médií a kritiků, kdy v médiích 

vede ke zvýšené poptávce po rozhovorech s tvůrci či herci a u kritiky vyvolává silné 

reakce jako u filmu Čelisti („…příznačná byla i reakce kritiky, téměř všechny 

novinové recenze se předháněly v superlativech,…“189) nebo četné diskuze, např.  

u filmu Klute: „Úspěch, který film získal, přiměl mnohé novináře a filmové kritiky  

k rozhovorům s režisérem Pakulou.“190  

 

 

6.1.4 Ostatní aspekty 

Proměna filmu je jedním z dalších aspektů, které lze v citacích z recenzí  

a článků zachytit. Téma proměny amerického filmu je zmiňováno vcelku často a to 

především v souvislosti s nástupem nových mladých tvůrců a větší volností v líčení 

sexu a násilí: „…dnes už totiž není nutné vyhledávat určitá specializovaná kina nebo 

pořádat soukromá představení, aby divák spatřil na plátně odvážné milostné výjevy 

nebo ukázky beatnického smýšlení.“191  

 

Autoři také hojně odkazují na fakt, že americká filmová tvorba má své 

typické žánry, které se vyznačují určitými charakteristickými rysy zpracování  

i stavby příběhu. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňován western, jenž dle autorů 

zůstává typicky americkým žánrem i přes proměnu, kterou v průběhu let prošel: 

„...existují nejenom jednotlivé filmy, ale i žánry, jež jsou typickým produktem právě 

americké kultury a jež si lze stěží představit v nějaké jiné národní kinematografii. 

Tak například western nebo gangsterský film, motiv "osobního úspěchu" či člověka, 

                                                 
189 (pf). Obchod se žralokem. Film a doba. 1976, č. 1, s. 52. 
190  FALTYSOVÁ, Helena. 10. Film a doba. 1972, č. 6, s. 333. 
191  OLIVA, Ljubomír. Film v USA: Změny & jejich meze. Film a doba. 1970, č. 8, s. 416. 
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který stvořil sama sebe, charakterizuje daleko více film americký než film jiné 

země.“192  

 

Dalším zajímavým aspektem citací z časopisu Film a doba je občasné 

zdůrazňování demokracie v americkém filmu jako prvku, který je pro americkou 

kulturu typický: „V americkém umění i v americkém filmu vždycky byly a stále jsou 

přítomny prvky progresivní demokratické kultury.“ 193  

 

V recenzích časopisu Film a doba jsou také zaznamenatelná hodnocení, která 

zmiňují, jaké emoce či jejich projevy by měl film vzbuzovat u diváků. Jsou však 

spíše ojedinělá. Jde například o radost, dojetí a smích, jak je citován režisér Peter 

Bogdanovich: „Ve svých filmech se snažím přimět diváky, aby se smáli, slzeli, 

popřípadě aby dali průchod svým citům.“194 Na působení filmů upozorňuje autorka 

článku i v případě filmu Bonnie a Clyde: „Kromě determinace dobou a kromě 

zlidšťujícího vypravěčského tónu se v těchto příbězích objevuje také výrazný moment 

lidského citu, přátelství či láska jako protiváha amorálního počínání hrdinů.“195 

 

 

6.1.5 Shrnutí 

Texty, které jsou čtenáři v časopise Film a doba k dispozici a které svým 

obsahem vytvářejí obraz americké kinematografie, mají odbornější charakter než 

texty v ostatních analyzovaných titulech. Jednotlivá pojednání a hodnocení vykazují 

menší míru emocí a v mnoha případech se autor vyvarovává radikálních hodnocení.  

 

Obraz doby, který je komentován s podobnou četností jako např. v Rudém 

právu či Kinu, není zdaleka tak podrobně charakterizován a spojován s konkrétními 

prvky. V tom se titul Film a doba odlišuje od ostatních analyzovaných titulů. Autoři 

                                                 
192  MELVIL, Andrej. Duchovní zázemí amerického filmu. Film a doba. 1978, č. 2, s. 62. 
193  MELVIL, Andrej. Duchovní zázemí amerického filmu. Film a doba. 1978, č. 2, s. 66. 
194  BROŽ, Jaroslav. 2. Film a doba. 1972, č. 7, s. 343. 
195  POLÁKOVÁ, Eva. 5. Film a doba. 1974, č. 11-12, s. 661. 
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textů upozorňují na politická témata, ta ovšem, stejně jako kritika společnosti, nejsou 

vykládána v souvislosti s klady či zápory socialistické nebo naopak kapitalistické 

společnosti. Celkově je vzhledem k názvu titulu překvapující, že články a komentáře 

nedisponují značným množstvím ideologicky zaměřeného obsahu. 

 

Umělecko-technickému ztvárnění filmu, tedy práci herců, režisérů, scénáristů 

atd. je věnována podobná míra pozornosti jako v ostatních titulech, herci i filmoví 

tvůrci jsou hodnoceni převážně pozitivně, způsob hodnocení tohoto aspektu se ve 

srovnání s ostatními tituly také ničím výrazně neliší.   

 

Překvapivě silný důraz je dáván na míru zobrazování sexu a násilí, kterému 

není v ostatních titulech věnována až tak velká pozornost, tato oblast je zde také 

prakticky jedinou, kde lze zaznamenat autorova emociální angažovanost. Ve větší 

míře oproti ostatním zkoumaným titulům se autoři také věnují úspěšnosti filmu  

a jeho komerčnímu aspektu; pozornost je ve zvýšené míře věnována i proměně filmu.  

 

 

6.2 Filmový p řehled 

Přesto, že se Filmový přehled zaměřuje čistě na kartotékový styl záznamů  

a jeho úkolem není hodnocení jednotlivých filmů, ale pouze poskytování základních 

informací o filmu a jeho tvůrcích a popis obsahu196, alespoň stručné hodnotící 

komentáře relevantní pro tuto analýzu byly zaznamenány u cca 45 filmů197. 

Jednotlivé příspěvky nemají zpravidla podepsaného autora, jednotlivé stránky nejsou 

kvůli zamýšlenému využití Filmového přehledu do kartotéky číslovány. Vzhledem 

                                                 
196  viz kapitola 3.3.2 Ostatní periodika a filmové časopisy 
197  700 mil v sedle, Bandolero, Bonnie a Clyde, Bostonský případ, Brouk v hlavě, Bullitův případ, 

Butch Cassidy a Sundance Kid, Čekej do tmy, Čelisti, Čínská čtvrť, Člen klanu, Den kobylek, 
Detektiv, Divotvorný hrnec, Dobrodružství Poseidonu, Drsná Oklahoma, Festival, Frajer Luke, 
Grošák, Charly, Jahodová proklamace, John a Mary, Koně se také střílejí, Moderní doba, Modrá 
Electra Glide, Monsieur Verdox, Most u Remagenu, Muž v kamiónu, Nadmuté město, Nejlepší 
léta našeho života, Nemocnice, Pád říše římské, Planeta opic, Podporujte svého šerifa, 
Profesionálové, Půlnoční kovboj, Rozhovor, Sestřička, Stanice WUSA, Štvanice, Tajný život 
americké manželky, Tora! Tora! Tora!, Tulák džentlmen, Velký Gatsby, Vykoupení L. B. Jonese, 
Willie Boy. 
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k tomu, že časopis se věnuje výhradně konkrétním filmům uváděných do 

československých kin, nejsou zde k nalezení žádná obecná vyjádření vztahující se 

k americké filmové tvorbě, aniž by souvisela s konkrétními filmy. Pro analýzu bylo 

využito na 60 relevantních pasáží zkoumaných textů. 

 

 

6.2.1 Využití myšlenky filmu pro podporu ideologie 

Podobně jako např. v Rudém právu, byla i v několika případech v titulu 

Filmový přehled zaznamenána snaha využít film k zobrazení negativních stránek 

opoziční ideologie. Komentáře poukazují na angažovanost tvůrců při podpoře 

správní ideologie a potřebu boje proti kapitalismu, např. u filmu Monsieur Verdoux: 

„Prostřednictvím Monsieura Verdouxe pronáší Chaplin přímou obžalobu 

kapitalismu, jehož vláda je provázána sociálními křivdami a výsměchem všem 

pojmům lidskosti a pro nějž je i válka jen obchodem s lidskou smrtí.“198 Tyto 

prosocialisticky laděné komentáře, které využívají film k zobrazení negativ 

kapitalistického světa a které mají snahu vytvářet ve čtenáři obraz americké 

kinematografie v rámci podpory komunismu, se však vyskytují v malém množství 

případů – kromě výše zmíněného také u filmů Detektiv, Festival, Moderní doba  

a Tulák gentleman. 

 

 

6.2.2 Odkaz na realitu života americké spole čnosti 

O něco obsáhlejší komentáře, než tomu bylo u hodnocení filmového 

zpracování, byly zaznamenány u filmů kritizujících americkou společenskou situaci. 

Autoři textů nehodnotí americkou kinematografii negativně, ba naopak, zdůrazňují, 

že obsahem filmů samotných je právě kritika amerického sociálního prostředí  

a události, které se zde dle popisů dějí a vytvářejí tak negativní obraz americké 

společnosti, ne ovšem americké kinematografie. Nicméně nelze očekávat, že filmy 

oficiálně zakoupené do distribuce budou hodnoceny jako nekvalitní. 



66 
 

 

Často je poukazováno na již tradiční problém rasismu a sociálních rozdílů ve 

společnosti, např. u filmu Štvanice: „Kromě mistrné režie a výborných hereckých 

výkonů známých představitelů v čele s Marlonem Brando je film pozoruhodný 

realistickým vykreslením společenského prostředí s navozením třídní i rasové 

problematiky“199. Dalším negativním jevem je bezohlednost vůči jedincům v rámci 

vlastních zájmů, jak je pospána v textu k filmu Charly: „Film však nepostrádá 

kritického aspektu: staví se k přehnaným nadějím, předčasně vkládaným do úspěchů 

lékařské vědy spíše skepticky a ukazuje, že někdy jde spíše než o pomoc trpícímu 

člověku o přehnanou ambicióznost lékařů, hraničící až s bezohledností vůči jedinci, 

který tak klesá na funkci pokusného objektu.“200  

 

Komentáře také zdůrazňují kritiku moci peněz – např. u filmů Bullitův 

případ, Čelisti či 700 mil v sedle („Tak se snímek 700 mil v sedle stává, vedle 

nedávno u nás uvedeného filmu Koně se také střílejí, dalším dílem, vyprávějícím  

o nelidských vyčerpávajících závodech, do kterých se účastníci pouštějí pro pár 

dolarů a jejichž pravým cílem je obchod a reklama.“201) a poukazují na vyjádření 

ztráty iluzí, jako u filmů Nadmuté město či Modrá Elektra Glide („...režisér se 

pokusil načrtnout nekonvenční portrét ‚sympatického policajta‘ Johna, který se 

postupně při výkonu své služby dostává do rozporu se svým lidským svědomím  

a dospívá k rozčarování ze své dychtivé víry v ušlechtilost poslání policisty.“202). 

Hodnocení filmu tak využívá i ke znázornění špatného prostředí USA - např. u filmu 

Půlnoční kovboj: „Místo růžových iluzí o životě ukazují dnes nejednou i život v jeho 

pravé, někdy až příliš drsné podobě. … New York jako místo příkrých sociálních 

protikladů, … jistě zaujme diváka náhle zbaveného všech iluzí o této mnohými ještě 

tak obdivované metropoli.“203 

 

                                                                                                                                          
198  Monsieur Verdox. Filmový přehled. 1974, č. 21. 
199  Štvanice. Filmový přehled. 1972, č. 16. 
200  Charly. Filmový přehled. 1972, č. 33. 
201  700 mil v sedle. Filmový přehled. 1978, č. 12. 
202  Modrá Elektra Glide. Filmový přehled. 1976, č. 3. 
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Recenze také upozorňují na využití retrospektivního filmu k demonstraci 

problémů současnosti, např. u filmu Koně se také střílejí: „Dílo vrcholně poetické, 

na druhé straně charakterizované tvrdým realismem, s nímž líčí americkou 

skutečnost v letech velké hospodářské krize. Jeho sociální kritičnost však nikterak 

není pouze záležitostí historickou. V širším kontextu odsuzuje film i dnešní oficiální 

politiku Spojených států, politiku založenou na nespravedlnosti a násilí, ... alegorické 

zpodobnění dnešních amerických problémů je mimořádně silné.“204 

 

 

6.2.3 Umělecko-technické ztvárn ění 

Hodnocení se téměř v polovině případů zabývalo zpracováním filmů. Velmi 

dobře byly hodnoceny především herecké výkony a režie, viz film Butch Cassidy  

a Sundance Kid: „Film, velmi dobře napsaný, režírovaný i hraný, sklidil řadu 

nejvyšších poct a uznání.“205 Kromě nich se však autoři textů i velmi kladně 

pozastavovali nad napsanými dialogy, např. u filmu Frajer Luke: „Film má výborně 

napsané dialogy, zručnou kameru, skvělou režii a vynikající herecké obsazení  

s Paulem Newmanem a George Kennedym v čele.“206  

 

Pozitivně byla také hodnocena zdařilá, citlivá zpracování tématu jako 

takového a vystižení atmosféry doby, jako u filmu John a Mary: „Motiv, tolikrát 

obměňovaný a často sloužící jen jako záminka pro uplakanou sentimentalitu nebo 

naopak pro rádoby odvážné sexuální scény, je v Yatesově filmu vyjádřen jemně  

a ukázněně: Yates sice neváhá ani před sentimentem ani před upřímností ve věcech 

sexu, ale v obojím nepřekračuje únosnou míru. A tak lze Johna a Mary řadit mezi 

zdařilé pokusy o filmové tlumočení života dnešních mladých Američanů.“ 207 

Zmiňováno je i citlivé vybalancování poetické stránky filmů a realistického 

zobrazení společenského prostředí.  

                                                                                                                                          
203  Půlnoční kovboj. Filmový přehled. 1974, č. 22. 
204  Koně se také střílejí. Filmový přehled. 1972, č. 20-21. 
205  Butch Cassidy a Sundance Kid. Filmový přehled. 1972, č. 17. 
206  Frajer Luke. Filmový přehled. 1970, č. 5. 
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Filmový přehled se v komentářích zdařilého zpracování filmů zmiňuje  

i o westernovém žánru, jehož zpracování hodnotí ve všech případech jako zdařilé, 

obsahující všechny klasické prvky westernu. Demonstruje to např. text o filmu 

Grošák: „… je typický western se spoustou střílení, divoké jízdy na koních, odvahou 

silných mužů a láskou krásné ženy…  Je zde i nezbytné morální ponaučení, že zlo 

musí být potrestáno a právo a spravedlnost zvítězí.“208 Umělecko-technické 

zpracování filmů je tak v titulu Filmový přehled zobrazováno jako kvalitní bez 

přímých ideologických vazeb či narážek na kapitalistické prostředí vzniku filmů. 

 

 

6.2.4 Shrnutí 

Vzhledem k faktu, že časopis se věnuje výhradně konkrétním filmům 

uváděných do českých a slovenských kin, nejsou zde k nalezení žádná obecná 

vyjádření a komentáře vždy souvisejí s konkrétními filmy. Většina textů navíc filmy 

vůbec nehodnotí a popisuje pouze jejich obsah. V těch ostatních komentářích je 

částečně patrná snaha využít film k zobrazení negativních stránek opoziční ideologie, 

a to prostřednictvím poukazování na angažovanost tvůrců při podpoře správné 

ideologie a potřeby boje proti kapitalismu. Film je díky některým komentářům 

zobrazován jako prostředek kritiky amerického sociálního prostředí a zobrazení 

negativního obrazu americké společnosti (problém rasismu, sociálních rozdílů, moc 

peněz, ztráta iluzí). Stejně jako v Rudém právu však není kritizována americká 

kinematografie jako taková. Naopak, díky četným hodnocením zabývajících se 

zpracováním filmů je obraz amerického filmu pozitivní a to především po technické 

a umělecké stránce, kdy je vyzdvihováno citlivé zpracování tématu i při zachování 

realistického zobrazení společenského prostředí.  

 

 

                                                                                                                                          
207  John a Mary. Filmový přehled. 1974, č. 9. 
208  Grošák. Filmový přehled. 1970, č. 33. 
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6.3 Časopis Kino 

Časopis Kino se ve svých recenzích a článcích ve zkoumaném období 

věnoval americké kinematografii nejvíce ze všech analyzovaných titulů. Na 280 

analyzovaných pasáží textů tak bylo čerpáno z článků věnujících se cca 80 

filmům209. Vzhledem k tomu, že autoři textů se zdaleka nevěnovali pouze recenzím, 

velký prostor v časopise Kino dostaly např. články věnující se hercům, scénáristům 

či režisérům, jejich životopisu, cestě k herectví i příběhům ze života, byly filmy často 

zmiňovány právě v těchto článcích o tvůrcích. Ostatně celkově lze na základě 

analýzy textů říci, že autoři článků v Kině se věnovali více hercům a jejich životní  

a filmové dráze než politickému podtextu jejich tvorby. Jako jediný ze zkoumaných 

titulů využívá časopis Kino ve svých textech citace režisérů i herců nebo tlumočí 

názor zahraničních médií. 

 

I přes téměř více jak dvojnásobný počet relevantních citací než v Rudém 

právu (druhém nejobjemnějším zdroji této práce) vytvořily citace po označení 

relevantními kódy několik vcelku jasně definovaných skupin. Vzhledem k mnohem 

méně politickému nádechu textů však tyto skupiny nelze označit stejnými názvy jako 

skupiny u Rudého práva. 

 

Do časopisu Kino přispívalo v průběhu zkoumaných let množství autorů. 

Nebyla zde však zavedena jednotná norma pro uvádění autorství článků, u některých 

citací tak nelze autorství přesně určit (figuruje zde pouze zkratka), v některých 

                                                 
209  700 mil v sedle, Absolvent, Bandolero, Bonnie a Clyde, Buck a kazatel, Bullittův případ, Butch 

Cassidy a Sundance Kid, Cesta ke slávě, Conrack, Čekej do tmy, Čelisti, Člen klanu, Ďábelská 
brigáda, Den delfína, Den kobylek, Detektiv, Drsná Oklahoma, Frajer Luke, Funny girl, Hlubina, 
Hombre, Chaplin, Charly, Jahodová proklamace, John a Mary, Julie, Junior Bonner, Kandidát, 
Koně se také střílejí, Král Krysa, Král v New Yorku, Letiště, Letní naděje, zimní vzpomínky, 
M.A.S.H., Mackennovo zlato, Maratónec, Mauglí, Medium Cool, Meteor, Moderní doba, Modrá  
Electra Glide, Monsieur Verdoux, Most u Remagenu, Msta, Muž v kamiónu, Muž ze Západu, 
Nastrčený člověk, Nejlepší léta našeho života, Nemocnice, Nevada Smith, Nevěsta pro Zandyho, 
Od dvanácti do tří, Odpolední láska, Ostře sledovaná banka, Planeta opic, Podporujte svého šerifa, 
Podraz, Profesionálové, Psí život, Psycho, Půlnoční kovboj, Rozhovor, Sestřička, Sněhurka, Srdce 
je osamělý lovec, Stanice WUSA, Štvanice, Tajný život americké manželky, Takoví jsme byli, 
Taxikář, Tora! Tora! Tora!, Třpyt v trávě, Úžasná událost, Valdez přichází, Velký autobus, Volný 
jako vítr, Vykoupení L.B. Jonese, Vymítač ďábla, Willie Boy, Život a doba soudce Roy Beana. 
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případech pak autor není vůbec uveden. Citace jsou tedy uváděny v přesném 

označení autora tak, jak je uvedeno v časopise. 

 

 

6.3.1 Myšlenka, podtext a téma film ů 

Velmi často se recenze a články věnovaly existenci myšlenky, podtextu či 

kritické funkci filmu. I když jsou všechny tyto (níže uvedené v této podkapitole) 

způsoby vnímání filmu podobné a částečně se prolínají, přeci jen mezi nimi lze 

identifikovat rozdíly, které pomáhají stanovit relativní hranice a díky rozdělení do 

několika skupin tak podrobněji analyzovat vytváření obrazu americké filmové 

tvorby.  

 

Na několik desítek analyzovaných pasáží textů zobrazovalo americké filmy 

jako vyjádření obrazu či nastavení zrcadla americké společnosti, např. u filmu 

Bonnie a Clyde: „...jedno je bez pochyb: Pennovo úsilí nastavit zrcadlo určité 

skutečnosti.“210 Nejčastěji je upozorňováno na rasismus, četné násilí, 

přetechnizovanost společnosti, bezvýchodnost, pocit vykořeněnosti a odcizení 

jedince a na straně druhé pak lhostejnost mocných: „…člověk, který se pro své 

upřímné přesvědčení střetne s konvencemi a lhostejností společnosti, má možnost 

zahlédnout její pravou, nepřikrášlenou tvář. K tomuto demaskování dochází ve všech 

jeho nejlepších filmech.“211 Opomenout však nelze ani vyjádření poukazující na 

životní hodnoty soudobé americké společnosti a způsoby žití typické buržoazní 

rodiny, jak tomu je u filmu Letní naděje, zimní vzpomínky: „Letní naděje, zimní 

vzpomínky může zaujmout už jenom tím, že nám předvádí, zřejmě bez příkras a bez 

snahy a líbivosti, prostředí vyšších středních vrstev americké společnosti, tedy něco, 

co je vzdálené nejenom místně, ale i celým ovzduším, myšlením, žebříčkem životních 

hodnot.“212 Z politických témat je pak opakovaně poukazováno na mccarthysmus  

                                                 
210  FRANCL, G. Problém štvaného člověka. Kino. 1970, č. 11, s. 4. 
211  VÁŇA, Otakar. Třpyt v trávě. Kino. 1970, č. 3, s. 13. 
212  (iv). Letní naděje, zimní vzpomínky /Tři herci slavných jmen/. Kino. 1976, č. 8, str. 4-5. 
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a dobu tzv. honů na čarodějnice a na aféru Watergate. Příkladem jsou filmy Den 

delfína, Julie, Takoví jsme byli či Rozhovor.  

 

Některé recenze také doslova poukazují na to, že film není pouze odrazem či 

zrcadlem skutečnosti, ale že se zakládá na opravdových historických faktech a jsou 

rekonstrukcí skutečného dění, i když v některých aspektech mírně poupravené, jak je 

tomu u filmu Tora! Tora! Tora!: „Výsledkem toho všeho je rekonstrukce jedné  

z klíčových událostí druhé světové války - rekonstrukce, která na americké straně 

přichází s kritikou nejvyšších činitelů a nezakrývá chyby, lehkomyslnost ani omyly -  

a na japonské straně není prosta určité heroizace.“ 213  

 

Výše uvedené texty se zabývaly filmy v roli tvůrce obrazu americké 

společnosti, další skupina analyzovaných citací se zaměřuje přímo na společensko-

kritický podtext filmu. Zatímco pro zařazení do předchozí skupiny citací byla 

zásadní jasná identifikace poukazování na vyjádření obrazu či nastavení zrcadla, 

v této skupině jsou analyzovány citace výslovně sdělující čtenáři, že dané filmové 

dílo je kritické214, např. ve filmu Nemocnice: „Výslovněji jsou rysy společenské 

kritiky vyjádřeny ve filmu USA Nemocnice…Příběh z nemocničního prostředí, 

vyprávěný se sarkasmem a s černým humorem, vyznívá jako drtivá obžaloba 

amerického zdravotnického systému a morálky lékařů.“215 Nejčastěji jsou pak 

kritizovány politické machinace, vliv peněz, absence morálních kodexů, ztráta 

svobody a soukromí běžného jedince a pokrytectví. 

 

Filmy jsou popisovány také v souvislostech aktuálního (soudobého) dění  

a to s tím, že vyjadřují aktuální tematiku či asociace k nedávným politickým kauzám, 

jako ve filmu Den delfína: „Příběh slučuje (anebo lépe řečeno střídá) zajímavé, 

nevšední téma delfínů, přátelství i zrady ze strany člověka a prvky napětí, které není 

samoúčelné, nýbrž míří k velmi vážným a aktuálním problémům. Při sledování děje si 

                                                 
213  OLIVA, L. Tichomořský "nejdelší den". Kino. 1972, č. 14, str. 13. 
214  Překvapivě velké množství citací označovalo film jako společensko-kritický doslova nebo 

s použitím slov jasně vyjadřujících kritizující roli filmu. 
215  OTTISOVÁ, Eva. XVIII. MFF - Karlovy Vary v širším filmovém záběru. Kino. 1972, č. 17, s. 13. 
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divák vybavuje asociace s konkrétními fakty z nedávné i současné doby: Dallas, CIA, 

Watergate...“ 216 Upozorňováno je dokonce i na nadčasovost dříve natočených 

filmů217 či předpokládanou platnost vyjádřených myšlenek i do budoucnosti.  

 

Některé recenze se zabývají existencí či absencí vážné myšlenky ve filmu. 

U většiny filmů je přítomnost vážné myšlenky hodnocena s povděkem, zdůraznění 

toho, že vážná myšlenka ve filmu chybí, se vyskytuje pouze ojediněle. Fakt, že film 

obsahuje téma k přemýšlení, je konstatován bez překvapení, což vytváří obraz 

kvality americké kinematografie, respektive může ve čtenáři vzbuzovat pocit, že 

autor recenze automaticky očekává, že film bude naplněn nosnou myšlenkou. 

Přítomnost vážné myšlenky není dávána do kontrastu se zábavností filmu či jeho 

kvalitním uměleckým zpracováním, naopak je upozorňováno, že tyto prvky by měly 

jít ruku v ruce – viz film Drsná Oklahoma: „Stanley Kramer miluje dramatické 

příběhy a stále znovu dokazuje filmové veřejnosti, že nejsilnější a nejpůsobivější jsou 

ty, v nichž divák bez námahy dešifruje společensky závažnou a naléhavou 

myšlenku.“218  

 

Autoři také ukazují na demonstraci boje proti kapitalismu, jako např. 

v Chaplinově filmu Monsier Verdoux: „Tímto nepřítelem je kapitalistický svět a jeho 

instituce, neustále bytnějící nestvůra, používající všech prostředků ke svému 

nasycení.“ 219 Právě v souvislosti s Chaplinovými filmy je na špatnost kapitalismu 

poukazováno často. Negativa kapitalistického zřízení jsou však jmenována  

i v dalších filmech jako Koně se také střílejí, Nemocnice, Julie, či např. ve filmu Muž 

v kamiónu: „Tedy rozhodně nic nového pod sluncem, jen další hollywoodská obměna 

příběhu osamoceného jedince, který se ve jménu počestné práce vzbouří proti 

mocnému Systému-kapitálu a ve svém boji musí osvědčit důvtip a především odvahu i 

fyzickou zdatnost.“220 U některých filmů je doslova upozorňováno na jejich 

                                                 
216  OLIVA, L. Člověk a delfín. Kino. 1976, č. 9, s. 6-7. 
217  Některé filmy se do českých kin dostaly i s několikaletým zpožděním oproti datu jejich uvedení 

v amerických kinech. 
218  HEPNEROVÁ, Eva. Chlapský příběh s ženou v hlavní roli. . Kino. 1974, č. 25, s. 31. 
219  FRANCL, G. Hořká pravda a hořký smích. Kino. 1974, č. 12, s. 7. 
220  CIESLAR, Jiří. Muž v kamiónu. Kino. 1978, č. 7, str. 15. 
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angažovanost právě v tomto boji či v boji proti současnému stavu americké 

společnosti: Julie, Nejlepší léta našeho života, Takoví jsme byli. 

 

 

6.3.2 Umělecko-technické ztvárn ění 

Také umělecko-technické ztvárnění filmu je v recenzích časopisu Kino 

hojně komentováno. Naprostá většina hodnocení vyznívá stejně jako v předchozích 

titulech pozitivně. Vyzdvihována je především kvalitní práce režisérů, také často 

označována jako mistrovská či citlivá, dále pak umění kameramanů a zvukařů, které 

však není blíže specifikováno, a obecně i tzv. řemeslná práce, jak je popisováno  

u filmu Muž v kamiónu: „Efektní kamera a výtečné použití zvuku jen potvrzují, že 

Kaplan se řadí k té početné skupině hollywoodských tvůrců, pro něž je řemeslná 

dokonalost samozřejmostí.“221 Komentáře jsou ve většině pozitivní, ovšem lze 

zaznamenat i negativní názory, jako např. u filmu Valdez přichází: „Vcelku dobré 

stavbě scénáře neodpovídá vždy úroveň režie, uchylující se k poměrně otřelým 

vyprávěcím postupům.“ 

 

I hereckému výkonu je v recenzích věnováno mnoho pozornosti. Herecké 

výkony jsou téměř bez výjimky popisovány jako kvalitní, profesionální či dokonce 

mistrovské, nezřídka jsou označovány jako zásadní pro úspěch celého filmu – viz 

text zmiňující film Čekej do tmy: „Naštěstí našel pevnou oporu v hlavních 

představitelích, s nimiž stojí i padá celý film, jeho napětí a spád.“222  

 

Zajímavým aspektem komentářů herců je zdůrazňování jejich 

charakternosti, kladných povahových rysů jako je skromnost či pracovitost a také 

jejich klidného soukromého či rodinného života bez potřeby skandálů: „Redford 

odmítl některé role, v nichž se pak proslavili jeho kolegové. Všechny tyto role 

zahrnovaly rysy, jež jsou Redfordovu naturelu cizí - sklon k sebetrýznění,  

k morbiditě, dravost, vzpouru, destruktivní či autodestruktivní tendence… vlastnosti, 

                                                 
221  CIESLAR, Jiří. Muž v kamiónu. Kino. 1978, č. 7, s. 15. 
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jež Robert Redford neuznává, anebo jimi pohrdá.“223 Podobně jsou hodnoceni také 

Paul Newman či Steve McQueen. 

 

V kontrastu s těmito komentáři, jež hodnotí americké herce pozitivně, stojí 

zmínka upozorňující na časté skandály amerických herců: „Čím dál větší oblibu si 

mezi našimi diváky - zvláště mladými - získávají herci spřátelených kinematografií. 

Většinou je neobklopují skandální legendy, vytvořené často uměle z propagačních 

důvodů kolem jejich západních kolegů, ale postavy, které ztvárňují, jsou mnohem 

opravdovější a nám bližší.“224 Komentář negativního charakteru je však ojedinělý  

a ve srovnání s mnoha pozitivně vyznívajícími hodnoceními jej lze považovat za 

nepodstatný.  

 

Dalším opakovaně komentovaným atributem herců je dle autorů jejich 

angažovanost v politickém či veřejném životě. Nejčastěji jsou pak zmiňovány 

aktivity Jane Fonda v rámci vyjádření nesouhlasu s válkou ve Vietnamu: „Jane 

Fonda vyvolává pozornost nejen filmy, ve kterých slaví úspěchy, nýbrž také - a ještě 

víc - svou veřejnou činností. Nikdo jiný z hollywoodských osobností se totiž 

neprojevuje tak angažovaně na správné straně barikády, která dnes dělí americké  

i světové veřejné mínění na dva tábory, z nichž jeden - s drtivou početní většinou - 

odsuzuje válku ve Vietnamu, rasovou diskriminaci a všechny ostatní záporné, temné 

rysy dnešní americké společnosti.“225  

 

Za zmínku také stojí pár komentářů zákulisí filmové tvorby. Pravděpodobně 

díky oblíbenosti westernu je zákulisí filmu zmiňováno v souvislosti s koňmi a jejich 

výcvikem. Toto téma bylo i součástí samostatného článku věnujícího se filmovým 

koním. Pokud autoři zvířecí herce zmiňují, staví je mezi filmové hvězdy  

a demonstrují, do jaké míry si jich tvůrci váží: „Svým trenérům pan Randall 

přikazuje, aby při výcviku koní měli ruce jemné jako hedvábí: po dobrém se koně 

                                                                                                                                          
222  OLIVA, L. Suspence jaksepatří. Kino. 1970, č. 4, s.8. 
223  ZAORALOVÁ, Eva. Ročarovaný romantik Redford. Kino. 1976, č. 14, s. 22. 
224  HEPNEROVÁ, Eva. Co o nich chete vědět. 1972, č. 4, s. 10. 
225  SOUKUP, Jan. Jane Fondová - herečka a občanka. Kino. 1972, č. 19, s. 2. 
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rychle učí a najdou se mezi nimi praví experti pro různé filmové triky. … A to je jen 

malá ukázka, co znamená kůň v americkém filmu a hlavně ovšem ve westernu. 

Koneckonců sběratelé podpisů filmových herců sbírají i otisky kopyt známých 

koňských hvězd.“226 

 

 

6.3.3 Zhodnocení film ů 

Hodnocením toho, jaké americké filmy jsou, se zabývá značné množství 

textů. I zde je možné komentáře autorů článků rozdělit do několika skupin. Dle 

očekávání je autory textu upozorňováno na četné zobrazování násilí či přemíry sexu. 

Ovšem naprostá většina komentářů je překvapivě pozitivních i v těchto případech: 

„To však neznamená, že kromě četných snímků, které z této oblasti bohatě těží motivy 

sexu a násilí, nevznikne čas od času poctivě míněný film. Taková je bezesporu 

Jahodová proklamace, která se nyní u nás hraje v kinech. … Do jaké míry se tento 

záměr podařilo realizovat, mohou posoudit diváci po zhlédnutí Jahodové 

proklamace, která rozhodně má své místo a oprávnění v repertoáru našich kin.“227 

 

Celkově lze vyznění filmů vycházející z recenzí označit jako zábavné, mající 

patřičný spád a bez ohledu na žánr jako propracované. „Butch Cassidy a Sundance 

Kid je film plný napětí, ale je v něm i jemný humor, ironie. Je to inteligentní dílo, 

ukázka nadprůměrné tvorby ve Spojených státech.“228 Velmi kladně jsou zpravidla 

hodnoceny filmy tím, že přinášejí divákovi potřebné napětí typické např. pro 

dobrodružné filmy. Přítomnost napětí a zábavy je pozitivně hodnocena i v případech, 

kdy autor článku upozorňuje na fakt, že film nemá žádný myšlenkově hlubší rozměr, 

jako u filmu Hlubina: „Přesto se Hlubina určitě stane vítaným zpestřením repertoáru 

našich kin, neboť poskytne dvě hodiny nepříliš náročné zábavy a také trochu mrazení 

v zádech.“  

 

                                                 
226  MENČÁK, Augustin. Koně pana Randalla. 1970, č. 24, s. 12. 
227  OLIVA, L. Proklamace a protesty ve filmu z USA. Kino. 1976, č. 11, s. 3. 
228  OLIVA, L.: Za hranice žánrů. Kino. 1972, č. 10, s. 13. 
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Zmíněná hodnocení se samozřejmě vzájemně nevylučují, naopak, 

v některých případech se prolínají (humor a napětí či citlivé ztvárnění a zobrazení 

násilí): „John a Mary je název nového amerického filmu, který kritika vysoce hodnotí 

za to, že prostě a působivě tlumočí všední příběh, jenž stojí v kladném kontrastu s 

vlnou násilí a sexu na plátně…“ 229 Kromě četných označení zábavnosti či napětí 

upozorňují recenze i na dojetí, které i dobrodružné a humorné filmy divákům 

přinášejí. Některé filmy jsou autory textů označeny přímo za umělecká díla, jako 

např. filmy Conrack, Letiště, Medium Cool, Taxikář či West Side Story: „Muzikály, 

které takto vznikaly a z nichž některé známe, se někdy povznesly i nad úroveň 

nenáročné zábavy a vstoupily do dějin kinematografie jako reprezentativní ukázky 

žánru, jenž může zplodit i umělecké dílo jako Wiseovu a Bernsteinovu West Side 

Story.“230 

 

Komentáře vytvářející negativní obraz amerického filmu jako např. nudný, 

zbytečný či hrůzný v záporném smyslu slova se ve zkoumaných textech nepodařilo 

identifikovat, což opět pravděpodobně souvisí s tím, že jsou komentována především 

díla zakoupená z distribuce do československých kin.  

 

V časopise Kino byly, stejně jako v titulu Film a doba, identifikovány citáty 

informující o reakcích veřejnosti či médií na konkrétní filmy. V pozitivním slova 

smyslu je zmiňováno vyvolání velkého zájmu veřejnosti, např. u filmu Vymítač 

ďábla: „V mrazu, dešti, plískanici na ně čekali ve frontách tři, čtyři hodiny, načež se 

po zaplacení vstupného až ve výši půlpáta dolaru dívali, co všechno dokáže natropit 

za neplechy dvanáctiletá holčička z washingtonského předměstí.“ 231 Velký zájem  

veřejnosti je zmiňován  také u filmů Bonnie a Clyde či Koně se také střílejí:  

„…v kinech různých zemí vyvolal velký zájem což lze očekávat i u nás.“232 K nalezení 

však byly i negativní reakce a to především ze strany médií: „New York Times  

ze 3. října ve velmi rozsáhlém článku ostře kritizovaly knihu Hellmanové, film 

                                                 
229  Kino a svět. Kino. 1970, č. 2, s. 14. 
230  ZAORALOVÁ, Eva. Kouzlo směšného devčete. Kino, 1978, č. 11, s. 8. 
231  (iv). Povyk s ďáblem. Kino. 1974, č. 17, s. 11. 
232  OLIVA, L. Tanec smrti na foxtrotovou melodii. Kino. 1972, č. 13, s. 10. 
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Nastrčený člověk i dokumentární film, který ještě nebyl dán do distribuce. Autor 

článku vyslovuje rozhořčenou nelibost nad tím, že se v těchto dílech odsuzuje 

antikomunismus..“233  

 

Časopis Kino také v několika případech komentuje proměnu americké 

filmové produkce v čase. Nejčastěji je zmiňována proměna filmu v souvislosti se 

zrušením Haysova kódu, jako např. u filmu Stanice WUSA: „Když byl před šesti roky 

zrušen ve Spojených státech Haysův kód, dobrovolně, ale přitom vlastně nuceně 

přijímaný producenty a "chránící" filmy před nemravností, ale i angažovanější 

tématikou, nastal v Hollywoodu obrat. Zrušení kódu, který zaostával za 

společenským vývojem, a jeho nahrazení pružnější autocenzurou přivodilo vlnu 

erotiky a násilí, ale ve výjimečných případech vedlo i ke vzniku filmů, které se 

seriózněji než předtím zaměřovaly na ožehavé aktuální náměty. Byla to díla  

o zločinnosti mládeže, její vzpouře, požívání drog apod.; o projevech rasismu;  

o zákulisí veřejného života, o politických intrikách...“ 234 Zrušení Haysova kódu je 

pak zmiňováno i v několika obecných článcích bez vztahu ke konkrétnímu filmu.  

 

Některé další obecné články proměnu amerického filmu zmiňují, ale 

nehodnotí ji, pouze komentují, že změny nastaly: „V americkém filmu se přece jen 

něco změnilo. Nejlepší ukázky nejnovější produkce spatříme v kinech. A s vědomím 

mezí těchto změn budeme se zájmem sledovat další vývoj.“235  

 

 

6.3.4 Ostatní aspekty recenzí 

Finanční aspekt filmové tvorby. Podobně jako v Lidové demokracii je 

v časopise Kino komentován i finanční aspekt kinematografie, a to ve dvou rovinách. 

První rovinou je ziskovost filmu, která je vyjadřována nutností velkých investic za 

účelem zajištění velkolepé podívané a to včetně nákladných replik a ztvárnění zvířat 

                                                 
233  (as). Nastrčený člověk. Kino. 1976, č. 24, s. 5. 
234  OLIVA, L. Džungle v New Orleansu. Kino. 1972, č. 8, s. 7. 
235  Záběr z blízka. Kino. 1970, č. 14, s. 15. 
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a netvorů: „…strach nahánějící gigantické obludy, které se stále v hojnější míře 

objevují na plátnech kin a lákají filmové tvůrce na západě, aby jim věnovali své 

tvůrčí úsilí a producenti nezměrné finanční prostředky.“236 Zdůrazňována je 

komerčnost filmu a tedy snaha tvůrců dosáhnout co největších zisků. Protipól pak 

vytváří komentáře informující o krizi Hollywoodu, ty však nejsou příliš časté. 

 

Western. Velký prostor, který je v časopise filmům věnován, dal příležitost 

tomu, že je v něm jako v jediném ze zkoumaných titulů k nalezení množství citací 

věnujících se konkrétnímu filmovému žánru – westernu. Vyznění všech citací je 

vcelku jednotné a zobrazuje western jako typický žánr americké filmové tvorby 

vyznačující se charakteristickými prvky a schématy: jasně odlišitelnými hrdiny  

a padouchy, bojem mezi bělochy a indiány, začleněním milostného příběhu,  

a především napětím s dobrým koncem: „…příběh z osmdesátých let minulého století 

s typickými prvky klasického westernu; smečka zlosynů, tentokrát pro změnu ve 

službách nepočestného soudce, terorizuje občany městečka a farmáře až do doby, 

kdy zasáhne hrdina bez bázně a hany, jenž nastolí spravedlnost a navíc získá srdce  

i ruku milované dívky.“ 237 

 

 Zmiňována je i početná produkce filmů tohoto žánru, zpravidla dobré 

řemeslné zpracování a zapojení známých oblíbených herců. Citace také vyzdvihují, 

že po dlouhá léta byl western žánrem, který neprocházel výrazným vývojem ale na 

přelomu 60. a 70. let dostál změnám spočívajícím v začlenění společenských otázek 

či větší psychologické propracovanosti postav, jako u filmu Valdez přichází: „Do 

prastarého schématu dramatické struktury westernu tu proniklo několik nových 

prvků: ne náhodou je muž, jehož Valdez proti své vůli zabije, černoch.“ 238 Konkrétní 

spojení s nástupem tzv. Nového Hollywoodu však jmenováno není. 

 

Reflexe přírody. Časopis Kino je jediným ze zkoumaných titulů, kde lze 

nalézt vyjádření vztahující se k popisu volné krajiny a přírody. Nejde zde však  

                                                 
236  (sn). Film ve světě, svět ve filmu. Kino. 1978, č. 7, s. 5. 
237  SOUKUP, Jan. Ještě jedno setkání. Kino. 1972, č. 14, s. 12. 
238  HEPNEROVÁ, Eva. Odporovati zlému. Kino. 1974, č. 2, s. 15. 



79 
 

o faktický popis toho, jak prostředí ve filmu vypadá, ale o vyjádření respektu 

k přírodě a jejím zákonům, eventuelně o varování před zbytečnými zásahy lidstva. 

Takováto hodnocení se objevují např. u filmu Volný jako vítr: „Zdaleka nejde  

o romantizující selanku. Lovec respektuje zákony přírody. Uvědomuje si, že jakékoli 

násilné nebo neorganické zásahy do jejího běhu by se nakonec obrátily proti němu. 

Ví prostě i to, co si dnes teprve se zpožděním začíná uvědomovat svět, který svým 

civilizačním procesem zasahoval do přírodního organismu natolik, že nyní hrozí 

velké nebezpečí nejen přírodě, ale i všemu, co ji obývá. A právě v tomto směru 

dostává film Volný jako vítr zcela aktuální smysl.“239  

 

 

6.3.5 Shrnutí 

Časopis Kino se dle předpokladů věnoval americkému filmu nejvíce ze všech 

titulů. Americká filmová tvorba se zde jeví jako velmi činorodá, zatímco v ostatních 

titulech je zmíněno jen pár desítek filmů, časopis Kino jich komentuje na osmdesát.  

 

I v rámci tohoto množství je zde obraz americké kinematografie znázorněn 

jako méně politicky zaměřený, než je tomu např. u Rudého práva. Film je popisován 

jako častý nositel vážné myšlenky, což je také zpravidla pozitivně hodnoceno, ale  

i přes fakt, že některé kritiky zmiňují jeho roli v rámci boje proti kapitalismu, není 

zobrazován jako politický nástroj. V mnoha případech je zrcadlem společnosti, kde 

odkrývá především rasismus a válku ve Vietnamu, či reaguje na aktuální události 

doby. Ovšem i tam, kde chybí vážná myšlenka, má film vytvořen pozitivní obraz a to 

pro svou zábavnost, spád a absenci nudy. Negativně je místy popisováno přílišné 

zobrazování násilí či sexu.  

 

Recenze také četně hodnotí umělecko-technické zpracování, které je – stejně 

jako u ostatních analyzovaných titulů – stavěno na profesionální úroveň. Přidaným 

rozměrem je pak pozitivní hodnocení spořádaného života herců samotných či jejich 

                                                 
239  FRANCL, G. Volný jako vítr. Kino. 1976, č. 7, s. 5. 
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angažovanost. Mnoho prostoru je věnováno připomenutí tradičního žánru – 

westernu. Díky četnosti recenzí a připomínek westernových filmů je tak značně 

posilována role tohoto žánru v rámci americké kinematografie. 
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Závěr 

Práce si kladla za cíl analyzovat rozdíly ve vytváření obrazu americké 

filmové tvorby ve zmíněných periodikách a potvrdit či vyvrátit hypotézy 

předpokládající celkově nepřátelský obraz americké filmové tvorby jako tvorby 

nepřátelského imperialistického státu, silně negativní postoj vůči filmům samotným, 

jejich tvůrcům i hercům, silnou politickou angažovanost článků a komentářů 

v deníku Rudé právo a naproti tomu menší míru zaujatosti a snahu o větší neutralitu 

komentářů ve filmových periodikách. K tomuto účelu bylo analyzováno na 740 

citací. 

 

Rozdíly ve vytváření obrazu byly identifikovány ve dvou rovinách. Rovinou 

první je způsob, jakým byly informace o filmech sdělovány čtenářům. Zde jsou 

patrné významné rozdíly, které povětšinou vycházejí z rozdílného typu periodik. Oba 

dva deníky využívaly především recenzí na konkrétní filmy. Recenze se týkaly filmů, 

které byly aktuálně uváděny v československých kinech, nebo které měly být 

v nejbližší době uvedeny. V Rudém právu se čas od času (nepravidelně) vyskytovala 

i obecná zamyšlení nad americkou filmovou tvorbou. Žádný z deníků ale zpravidla 

nevyužíval přímých citací herců či tvůrců ani převzatých materiálů ze zahraničí. 

 

Filmová periodika se stylem sdělování lišila. Časopis Kino nejvíce využíval 

recenze konkrétních filmů a tematické články vztahující se k jednotlivým hercům, 

výjimečně i tvůrcům. Texty byly psané jasně a srozumitelně a předpokládaly zájem 

běžného diváka z řad veřejnosti. Oproti tomu časopis Film a doba recenze 

jednotlivých filmů v samostatných článcích prakticky nevyužíval. Díla jsou 

zmiňována zpravidla v textech věnujících se nějakému tématu, eventuelně tvůrci, 

využívána jsou také krátká zamyšlení v číslovaných sloupcích. Texty mají výrazně 

odbornější charakter a často jsou koncipovány jako obecná rozsáhlá zamyšlení. 

Rozsáhlejší materiály jsou také často převzatými texty ze zahraničních filmových 

periodik, např. Cinéma, Film Quaterly či Iskusstvo kino. Specifický je pak titul 

Filmový přehled, jehož primárním cílem nebylo filmy hodnotit, ale přinášet čtenáři 

neutrální informace, což bylo také ve velké míře dodržováno. Texty, které mají 
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všechny stejný formát, zde nejsou označeny autory, jejich výběr nebyl určován 

redaktory, ale měl reflektovat filmy, které byly filmovou distribucí uvedeny do kin.  

 

Druhou rovinou je pak obsah recenzí, komentářů, článků. Zde jsou patrné 

prvky, které se v rámci zkoumané skupiny médií neliší nebo jsou si velmi podobné, 

ale i oblasti, kde jsou výrazné rozdíly. Obecně lze konstatovat, že jednotlivá 

periodika si přizpůsobovala hodnocení filmů dle vlastních představ a politického 

zaměření.  

 

V každém titulu bylo zaznamenáno větší množství citací popisujících 

americký film jako obraz reality života. Nicméně i přes podobnost tématu se předmět 

zobrazování v jednotlivých titulech liší. Rudé právo se zaměřuje především na 

zobrazení negativních jevů dějících se ve společnosti, jako je rasismus, lhostejnost ke 

člověku či moc peněz. Zobrazována je zde také škaredost prostředí, ve kterém 

občané musejí žít. Podobným způsobem vytváří obraz i časopis Kino, který navíc 

pracuje s termínem „typická buržoazní rodina“ a překvapivě i Filmový přehled, kde 

je na funkci filmu jako obrazu společnosti se zaměřením na odkrývání rasismu, 

lhostejnosti a moci peněz také poukazováno. Oproti tomu se Lidová demokracie a 

Film a doba podobných komentářů prakticky zdržují.  

 

Podobně je tomu i u označení filmu jako nástroje pro kritiku americké 

společnosti. Tento atribut je zdůrazňován opět v Rudém právu, kde je často 

popisován jako primární cíl filmu, výrazný je i v časopise Kino. Zvýšenou míru 

kritičnosti přisuzuje filmu i Film a doba, ovšem nestaví ji na primární pozici. 

Nejméně kritičnosti je popisováno v Lidové demokracii, kde je však film nejvíce ze 

všech titulů popisován jako angažovaný s cílem vyburcovat veřejnost k nějaké 

aktivitě.  

 

Tituly Film a doba a Kino také výrazně pracují s přítomností či absencí vážné 

myšlenky či vážného podtextu ve filmu. Přítomnost takovéto myšlenky, která nutí 

diváky se nad filmem zamyslet, shledávají obě média jako výrazně pozitivní a 

takovéto filmy vyzdvihují. Komentují i případnou absenci vážného podtextu, není 
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však pravidlem, že by takový film byl negativně hodnocen, spíše je pak následně 

vyzdvižena jeho kvalita jako filmu určenému pro zábavu a odpočinek. Rudé právo a 

v menší míře i Filmový přehled vykazují prvky ideologického nátlaku a existenci 

myšlenky přímo spojují s podporou socialistického režimu či bojem proti 

kapitalismu. Zvláště v Rudém právu se tato spojení objevují relativně často. Lidová 

demokracie se k absenci či přítomnosti myšlenky ve filmu prakticky nevyjadřuje. 

V titulu Film a doba je utvářen obraz politického filmu, tato političnost však není 

spojována se socialismem či kapitalismem, ale reflektuje soudobé politické dění 

v USA, ovšem aniž by byl politický systém pojmenován. V časopise Kino nebyly 

demonstrace potřeby boje proti kapitalistickému zřízení prakticky zaznamenány.  

 

Všechny tituly se shodně vyjadřují o umělecko-technickém zpracování filmu, 

každý z titulů věnuje tomuto aspektu relativně hodně prostoru. Americká filmová 

tvorba je tak shodně zobrazována jako vysoce profesionální a v některých případech 

dokonce až mistrovská a to jak díky skvělým hercům, tak díky režisérům, 

scénáristům, kameramanům či dalším členům realizačního týmu. Rudé právo pak 

v této souvislosti zmiňuje i správnou angažovanost herců, časopis Kino, jenž hercům 

věnuje mnoho prostoru, kromě angažovanosti hodnotí (zpravidla kladně) i chování 

herců na veřejnosti a v soukromí.  

 

V celkovém hodnocení americké filmové tvorby se přístup jednotlivých titulů 

liší. Rudé právo dává důraz na sílu filmu a jeho vlivu na diváky, okrajově negativně 

hodnotí zobrazování násilí a sexu. Hodnocení titulu Film a doba je zpravidla 

pozitivní, poukazováno je na úspěchy filmů jak u odborné kritiky (zisk ocenění), tak 

i u diváků. Negativně upozorňuje na četné zobrazování násilí a sexu. V časopise 

Kino nejsou celková hodnocení jednoznačná, pozitivně je komentována zábavnost 

filmů, negativně pak opět zobrazení sexu a násilí. Lidová demokracie se celkových 

hodnocení zříká, stejně jako Filmový přehled.  

 

Některé tituly poukazují ještě na další atributy americké kinematografie. Mezi 

tři nejvýznamnější pak patří komerčnost filmového průmyslu (Lidová demokracie, 

Film a doba, Kino), proměna filmu v určitém období (Film a doba, Kino) a označení 
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westernu jako typického žánru americké filmové tvorby, jenž vykazuje 

charakteristické rysy (Film a doba, Kino). 

 

Předpoklad celkově nepřátelského obrazu americké filmové tvorby jako 

tvorby nepřátelského imperialistického státu se nepotvrdil. Velmi překvapující 

bylo, že se v rámci studovaných textů prakticky nepodařilo nalézt významnější 

skupinu textů, která by vyjadřovala odsouzení či zavržení americké kinematografie, 

nebo ji označila za špatnou s tím, že důvodem odmítnutí je kapitalistická ideologie 

státu.  

 

Silně negativní postoj vůči film ům samotným, jejich tvůrcům i hercům 

taktéž nelze potvrdit, naopak, výsledky analýzy toto tvrzení důrazně vyvracejí. 

Pohled na umělecko-technické zpracování filmů, tedy na odvedenou práci nejen 

herců, ale i režisérů, scénáristů, kameramanů atd. je prakticky jedinou oblastí kde se 

všechna analyzovaná média v názoru a prezentaci americké filmové tvorby shodují. 

Naprostou většinu komentářů vztahující se ke zpracování filmu lze označit za 

výrazně pozitivní a shrnout závěrem, že recenze vytvářejí obraz vysoké 

profesionality a kvalitně odvedené práce herců i tvůrců. Nutno však podotknout, že 

autoři článků a recenzí se přirozeně věnovali kvalitnější části americké produkce.  

 

Silná politická angažovanost článků a komentářů v  Rudém právu byla 

výsledky výzkumu vesměs potvrzena. Míra politické angažovanosti článků a recenzí 

byla sice menší, než jsem původně očekávala, částečně ji však vyvažovaly či 

doplňovaly komentáře týkající se obrazu americké společnosti, které opravdu četně 

upozorňovaly na špatné prostředí i podmínky života v USA stejně jako na nedobrý 

způsob života Američanů.  

 

Menší míra zaujatosti a snaha o větší neutralitu komentářů ve filmových 

periodikách se potvrdila pouze částečně. Překvapivým zjištěním byla relativně 

vysoká podpora socialismu v periodiku Filmový přehled, který však k recenzím 

nebyl původně určen. Naopak o něco větší míru angažovanosti jsem očekávala 

v časopise Kino, u kterého bych vzhledem k cílové skupině – široké veřejnosti – 
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očekávala velkou sledovanost patřičnými aparáty a tudíž i cenzuru a úpravu textů 

k větší podpoře socialistického režimu.  

 

Možné rozšíření výzkumu o další zajímavé aspekty, které téma nabízí, vidím 

především v podrobnější analýze dalších konkrétních filmů, u nichž lze předpokládat 

různorodost náhledu jednotlivých médií. Zajímavým doplněním analýzy také může 

být zahrnutí dalších celostátních významných periodik, např. týdeníků a to 

především těch, které byly směřovány na mládež (např. Mladý svět atd.). V širším 

kontextu shledávám zajímavou případnou analýzu obrazu filmů v zemích západní 

Evropy či socialistických států (SRN, NDR, Francie, SSSR, Bulharsko, Itálie). 
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Summary 

This diploma thesis The image of American Movie Production in 

Czechoslovak Media of 1970’s focuses on how the Czechoslovak media in the 

1970’s created the public perception of movies which had come from the American 

distribution to Czechoslovakia or were projected in the cinemas among the years 

1970-1979. This thesis analyzes the manner in which selected national print media, 

influenced by the political trends, being partly designed for the general public (daily 

newspaper Rudé právo, Lidová demokracie) and partly addressed to specific target 

groups (film periodical Film a doba, Filmový přehled, Kino), reflected the issue and 

the contribution of individual movies; all of that under specific political and cultural 

circumstances. The main theme is the usage of the movie production and its 

presentation as a contemporary propaganda tool. The analytic part is based on 

examination of several articles and reviews found in some selected media and 

connected to the movies or its actors and makers. The analysis is focused on 

important arguments and assessments in the frame of the contemporary political 

development. The aim of this thesis is to analyse the differences in how the image of 

American film-making was created in the mentioned newspapers and magazines; and 

to confirm or disprove hypotheses assuming the negative image of American film-

making in general, the American production as of a hostile imperialist state, a strong 

negative attitude to American movies, its producers and actors, a strong political 

engagement of Rudé právo daily articles and on the contrary, less prejudice and a 

tendency to present more neutral comments in the cinema magazines. The 

comparison of how the issue was perceived by the daily newspapers and by the film 

journals hopes to bring a new aspect and a new point of view to the film and history 

studies. 
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