
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Alžběta Vaculíková: Recepce maďarského filmu v českém prostředí 

od založení Maďarského kulturního střediska v Praze do roku 2008 

A. Vaculíková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma zajímavé, dosud 

nezpracované, s ohledem na rozsah práce však velmi bohaté a obsáhlé; to 

vše s sebou nese mnohé klady i zápory. 

Jak píše autorka v Anotaci, "cílem [práce] je zmapovat oblasti, ve kterých 

má české publikum možnost zhlédnout maďarské snímky, a všeobecné 

povědomí Čechu o maďarských filmech a jejich tvurcích." (s. 4) Jak dále 

v úvodu podotýká, nevěnuje se analýze filmu.Zaměřuje se zejména na roli 

Maďarského kulturního střediska v Praze, na československé (české) 

filmové festivaly i na roli české televize - snaží se tedy zmapovat všechna 

duležitá fóra. Svuj pruzkum doplňuje vlastním dotazníkem, který přináší 

mj. určitý náhled na rozdílné filmové vnímání starší a mladší generace. 

Autorka se snažila dodržet vytyčenou koncepci, jedná se o práci 

přehlednou, precizní a ucelenou - z textu je patrné, že se diplomantka 

snažila získat co nejvíce pramenu a dokumentu, respektive zjistila, že 

v některých povolaných institucích se archivní materiály nacházejí spíše 

sporadicky. Škoda, že tyto svoje zkušenosti nezmiňuje v úvodu práce. 

Ve 3. kapitole se podrobně věnuje šedesátým a částečně sedmdesátým 

létum na základě reflexí publikovaných v časopise Film a doba. Zde však 

využívá především polského zdroje Z/ota era kina w~gierskiego. Lata 60. i 

70., z jehož zpracování se o článcích českého časopisu dozvídáme. 

Myslím, že se tu nabízela možnost polský zdroj přinejmenším doplnit, 

respektive zvolit postup opačný: české reflexe doplnit pOlským shrnutím. 

Na více místech používá autorka zkratkovitý styl, takže nevyřčené, 

nedotažené myšlenky a tvrzení pusobí nejasně (např. " ... ovšem výsledek 

byl značně rozpačitý." (s. 21) - tj. jaký?) a místy nesouvisle ("Hlavní 

proud dnes šíří zejména západní, americké hodnoty. Maďarská kultura 

nám muže nabídnout přinejmenším obohacení. .. " - s. 9). 



I když cílem práce není analýza filmu, přesto se domnívám, že mohla 

autorka na základě prostudovaných materiálu zmínit např. určité odlišné či 

typické rysy maďarského filmu, které vzbudily pozornost české kritiky. 

Uvedené připomínky nezpochybňují kvality této bakalářské práce, která 

nejenže splňuje požadované podmínky, ale prokazuje i samostatnost při 

zpracovávání dosud nezmapované oblasti. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

V Praze, 7. září 2010 
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Mgr. Simona K~lmarlova, CSc. 


