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Oponentský posudek na bakalářskou práci Alžběty Vaculíkové 

Recepce maďarského filmu v českém prostředí od založení Maďarského kulturního střediska v 

Praze do roku 2008 

Dříve než se k jednotlivým detailům předložené práce vyjádřím, považuji za důležité přede
slat, že ji považuji za celkově zdařilou a vyhovující požadavkům kladeným na tento typ ates
tace. Kolegyně odvedla poctivou a důležitou mravenčí práci, která může posloužit jako zdroj, 
sumarizující prameny případnému dalšímu teoretickému zpracování tématu. 

To, jak Alžběta Vaculíková svou práci uchopila, má ale nejen klady, ale takříkajíc a 
priori obsahuje neřešitelný problém v daném rámci: autorka jednoduše v daném rozsahu baka
lářské práce nemá prostor, aby krom kvantitativního přístupu předvedla něco i ze svých kvali
tativních dovedností, ať už z axiologie, či z recepční estetiky, apod. To sice jistě není nutná 
podmínka úspěšné bakalářské práce, ale protože zvolený přístup "tak trochu" s jistými axiolo
gickými, resp. recepčními hledisky "koketuje", zanechává předložená práce pocit nedotaže
nosti, nedomyšlenosti. 

Uvedu konkrétní příklady: 

1. Autorka na s. 9 píše: "Hlavní proud dnes šíří zejména západní, americké hodnoty. 
Maďarská kultura nám může nabídnout přinejmenším obohacení, má hlubokou 
tradici v hudbě, literatuře a daUích odvětvích" - takto řečeno, bez další specifika
ce to může vyznít, popř. připouští interpretaci, že onen hlavní proud - s trochou 
nadsázky řečeno - "neposkytuje obohacení", postrádá "hlubokou tradici", oproti -
patrně v,§em - zmíněným maďarským uměleckým odvětvím ... Nemluvě o tom, že 
vlastně nevíme, jak je zde chápána "kultura", zda v širším slova smyslu, anebo ja
ko tzv. "kultura vyšší". 

2. Autorka se ve druhé části své práce rozhodla - jinak velmi správně - provést jaký
si "diváck-ý průzkum", ale nedozvíme se ani, kolik respondentů odpovědělo na 
otázky, o dalších kritériích průzkumu nemluvě. 

V dalších námitkách se zaměřím jednak na některé faktické nepřesnosti předložené práce, 
jednak na formulační nepřesnosti, nejasnosti. 

Na s. 12 čteme: "Spoluorganizátory akce byly Filmový klub ČVUT a Československý Filmový 
LÍstav a promítalo se v dejvických posluchárnách". Ano, i tam se promítalo, ale hlavním dějiš
těm filmového semináře bylo Maďarské kulturní středisko. 

o Kateřině Pošové, která bezpochyby byla mimořádně důležitou osobností propagace maďar
ského filmu v Čechách, čteme na s.13 : "neustále zvala maďarské tvůrce do Československa, 
na filmové festivaly, na semináře či večerní diskuse. Jako výborná tlumoc~nice, psala titulky ke 
v,§em maďarským filmům, které se objevily v na.ší distribuci, její recenze ve filmových časopi
sech nejednou vyvolaly živé diskuse filmařů i filmových kritiků". Pominu-li fakt, že K. Pošová 
jistě tyto představitele nezvala jako soukromá osoba, nanejvýše - a jinak velmi úctyhodně -



mohla ovlivňovat jejich výběr, nelze tvrdit, že byla jedinou překladatelkou. Jen namátkou: 

Estera Sládková přeložila např. Mefista (ale i řadu dalších maď. filmů). 

Hned v anotaci samotné práce čteme: "Zaměřuje se na činnost Maďarského kulturního stře
diska, na filmové festivaly, na dramaturgii České televize s ohledem na propagaci maďarské 
kinematografie" - což, možná, částečně obstojí u MKS, ale ČT, ale ani festivaly nemají pri

mární cíl "propagaci" kinematografie jakékoli země. 

Na s. 9 se dočteme, že: ,,lvfenšinové kultury jsou v dndní době ~píše otázkou zájmu uzavřené

ho okruhu zájemců ", čímž autorka práce zcela určitě nemyslí ani menšinovou maďarskou 

kulturu v tehdejším Československu, v Rumunsku, popř. jinde, nýbrž kulturu maďarskou. Ta 
ale jistě není menšinová, jako jí není ani česká, ani slovenská apod. 

"Známá politická satira Pétera Bacsó Svědek (1969), která se v Maďarsku mohla promítat již 
v 70. letech, byla v Československu poprvé uvedena až počátkem 90. let. " - stojí na s. 23. 

Pravda, film známého režiséra měl oproti maďarské premiéře asi desetiletý skluz (v Maďar

sku koncem 70. let), v Praze, právě v MKS, už byl promítán v druhé polovině 80. let, tedy 
ještě před listopadem 1989. To, kolik mělo v Československu návštěvníků, autorka neuvádí, 

mluví jen o "masovém úspěchu" filmu, otázka je tedy kolik asi ten film návštěvníků měl? 

Dále už jen k nepříliš povedeným formulacím práce: ,.jinak tomu bylo v Maďarsku. Rozmach 
filmové tvorby začal v letech 1962-1963, kdy bylo propuštěno na svobodu mnoho těch, kteří 

byli uvězněni a kdy János Kádár v zemi zavedl tzv. "gulášový komunismus H. (s. 19) 

,,Mezi nimi patří velký dík dramaturgovi Ladislavu Kadlecovi, který se věnuje maďarské ki
nematografii a obohacuje program ČT o řadu starJích i novějJích maďarských snímků. Pan 

Kadlec byl tak laskav, že poctivě vyplnil můj dotaznik a z jeho odpovědi je patrné, že se per

fektně orientuje v maďarské kinematografii. Je to člověk na svém místě." (s. 42) - Ač si také 

myslím, že p. Kadlec ,je člověk na svém mistě", takto formulovaná věta do bakalářské práce 

nepatří. Jiná otázka je, zda dotazník měl vůbec dostat, a ještě další, když už dostal, zda ho měl 

vyplňovat? 

,j)aUím cílem dotazníku bylo zjistit, zda má starši generace lépe zmapovanou maďarskou 

kinematografii (díky tehdejší vysoké návštěvnosti promítání v MKS, které se po revoluci už 
netě.H takovému zájmu) a zda mladá generace, zasycena různorodou nabídkou masové kultury 

má šanci přijít do styku s maďarskými filmy. " (s. 43) - šanci určitě má, otázka spíš zní, zda ji 

využívá, a pokud nikoli, proč tomu tak je? 

Autorka se pozastavuje nad tím, že někteří respondenti uvedli mezi známými maďarskými 

herci Csongora Kassaiho, ,,přestože je národnosti slovenské". (s. 44). Já osobně nevím, jaké 

národnosti je zmiňovaný herec, ale podle formulace autorka to ví. Ví? 

Na závěr ještě jednu příliš zobecněnou formulaci, o jejíž pravdivosti mě práce nepřesvědčila: 

,,Po revoluci, s uvolněním a rozšířením možností, se pomalu ale jistě na mad'a-rskou kulturu 

zapomíná. Zbylo jen pár zainteresovaných lidí, či pamětníků, hostů ze sentimentu. Mladá ge
nerace je zvyklá na tradice různých kulturních a filmových festivalů H. (s. 54). Možná, tomu 



tak skutečně je, to je však třeba doložit, popř. ozřejmit hlediska, kritéria, podle kterých by toto 
tvrzení mělo platit. 

Přes uvedené námitky práci doporučuji k obhajobě a celkově ji hodnotím kladně. 

V Praze, dne 30.8.2010 
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