
Oponentský posudek na práci Anety Veselské „Donnie Darko: Rituál, 
mutace a katarze v postmoderní společnosti“

Hlavním problémem této práce je, že vlastně nerozvíjí žádnou tezi. Lavíruje mezi pokusem o 
psychologický rozbor hlavního hrdiny kultovního amerického snímku z roku 2001, 
nastíněním kontextu, v jakém se film odehrává, pokusem o rozkrytí jednoho z klíčových 
motivů snímku, o psychologický profil hlavního hrdiny a v závěru i snahou o naratologickou 
analýzu. Toto členění by bylo samo o sobě v pořádku, každá z kapitol však nabízí buďto příliš 
povšechné, nebo problematické či rovnou mylné argumenty (nehledě na vlastně zbytečné 
oddíly, shrnující děj filmu a podávající krátký přehled jeho tvůrců, popřípadě se věnující 
internetové kritice čtenářské obce). Je to škoda, protože hned ve třech ohledech práce 
naznačuje možnost svého dopracování: alespoň z mého pohledu se to týká problematiky 
novodobých kulturních „kultů“, dále pak analýzy filmu z hlediska pojetí hrdinství v poválečné 
(americké filmové) kultuře, a konečně formální či naratologické analýzy snímku, které jsou 
věnovány pouhé čtyři strany a z hlediska relevance se vlastně jedná o jakýsi stručný 
metodologický úvod. V této podobě každopádně esej nedoporučuji k obhajobě, neboť svým 
zaměřením i zpracováním neodpovídá požadavkům odborné bakalářské práce. 

Konkrétně k eseji: 

1) Co se týče samotného zpracování, práce obsahuje řadu překlepů a gramatických i 
stylistických chyb (za všechny příklady viz uťatá věta „Motiv dospívajícího Martyho McFlye 
a Donnieho Darka je tomto směru velmi.“ na straně 36). Nejpodstatnější je každopádně 
důsledná absence odkazování na stránky v rámci sekundární literatury, které odpovídá obecný 
a argumentačně víceméně irelevantní způsob citování.

Práce rovněž obsahuje několik faktografických nepřesností, které jsou sice 
podružnějšího charakteru, ale v práci o filmu by být neměly: seriál Star Trek, na který je 
v práci několikrát odkazováno, takto nebyl uveden na obrazovky v roce 1987 (to se jednalo o 
sérii Next Generation), ale v roce 1966 (viz str. 32). Snímek Memento není „příběhem bez 
časové chronologie“ (str. 23). Ve snímku se naopak pravidelně prolínají dvě v opačném 
směru rigorózně postupující časové osy, které se na konci filmu střetnou (což není věcí 
interpretace, to je prostě holý fakt). Ve filmu Domino (2005) nehraje K. Knightley „lovkyni 
odměn“ (str. 14), ale lovkyni lidí (v orig. bounty hounter), což je sice pouhá chyba překladu, 
ale přesto poměrně iritující. 

2) Styl práce vystihuje následující citace: „Donnie Darko do těchto teorii kultovních filmů a 
vytváření kultu zapadá. Žánrově není přímo vyhranění, proto nechává dostatečný prostor pro 
svou vlastní interpretaci popřípadě hledání té správné. V rámci filmu Richard Kelly napsal 
knihu Filosofie cestování časem, která může být chápána jako výkladová Bible děje. Film 
navíc obsahuje nespočet odkazů a citací, které se dají odhalit pouze častým díváním se na něj. 
Donnie Darko tedy umožňuje ustavičně nacházet něco nového.“ (str. 27) Jenže autorka 
vlastně žádnou teorii kultovních filmů nepřináší, neboť série proklamací či odkazů na Eca či 
McQuaila se buď vzájemně potírá, nebo sedí i na filmy typu Titanic či Navždy a daleko. 
Jedna věta za všechny: „Obecně kultovní filmy oplývají nejednoznačností žánrů. Nebo naopak 
striktním dodržením žánrové formy, popřípadě jejím převrácením.“ (Str. 25). To de facto 
zahrnuje úplně všechny filmy.

Autorka má navíc tendenci situovat film do kontextu, který vytváří fiktivní text o 
cestování časem, hrající klíčovou roli v samotném filmu: neboli předmět kontextualizace se 
zdá se mi stává pravým opakem. Viz též strana 35: nejdříve se mluví o archaické povaze 
mýtu, následně o mýtu Amerického snu (což není totéž) a pak bez skrupulí o mýtu cestování 



časem, včetně filmů typu Návrat do budoucnosti apod. Z takového zmatení žádná teze ani 
vzejít nemůže. Co se týče nepřípustné práce s pojmy, v závěru autorka píše, že „rituál chození 
do kina a uctívání kultovních filmů se pomalu vytrácí. Mutuje, přeměňuje se do osobního, 
soukromého prostoru a začal se vytrácet úplně. Jistá přesycenost a návrat k původnímu 
(možná i z nostalgie) však umožňuje, aby se v malé míře pomalu navracel a našel si své nové 
místo. Dosahuje tedy katarze.“ Rituál, mutace, katarze, popřípadě postmoderna jsou v rámci 
eseje klíčovými pojmy, leč jsou definovány nepřístojně vágně, pomocí „obecně platných“ (!) 
(str. 17) slovníkových hesel, nebo rovnou zmateně a irelevantně: jako příklad za všechny bych 
uvedl poznámku ohledně mutace, totiž že „známá je i jako fyziologická změna hlasu během 
dospívání u chlapců.“ (str. 18). Souvislost s filmem mi uniká. Podstatnější je dosti 
rozporuplné užívání aristotelského pojmu katarze: sám tento pojem není u Aristotela úplně 
jednoznačný, zde by bylo třeba se opřít o vybranou sekundární literaturu, neboť autorka s ním 
zachází (viz citace) poněkud svévolně, navíc v různých kontextech (odkazuje též na 
Sigmunda Freuda, ovšem nikoli na primární text).

3) Práce navíc obsahuje řadu vyloženě mylných závěrů. Opět jen několik příkladů: z čeho 
autorka usuzuje, že „první poblouznění ze sítí typu Facebook pomalu opadá a jedinci se 
postupně (možná z nostalgie) opět začinají shromažďovat na specializovaných festivalech, ve 
filmových klubech, v kavárnách s promítáním nebo v partě doma, aby společně snímek 
shlédli?“ (str. 26) Na straně 32, respektive 34 autorka píše, že v 80. letech se „hudba i 
populární kultura stávají předmětem generačních sporů,“, popřípadě že po roce 1989 dochází 
ke „krizi amerického snu.“ Zde je nutné dodat, že skutečně silné generační spory hudba 
vyvolávala už v 50. letech (nástup rock’n‘rollu), popřípadě v létech 70tých (punk). A co se 
týče „krize amerického snu“ – co šedesátá léta, jejichž motorem byla právě taková krize?
Vzhledem k tomu, že celá jedna část práce je postavena právě na takových 
předpokladech/závěrech, jedná se vlastně o závažné chyby.

4) Jmenované problémy jsou každopádně spíše zástupné. Hlavním problémem práce je její 
argumentační a pojmové neukotvení, které samo o sobě zabraňuje přijít s jakýmkoli 
obhajitelným tvrzením a vyvěrá ve vágnost či samo o sobě nesmyslné, neboť z nutného 
kontextu vytržené proklamace. Práci proto nedoporučuji k obhajobě a naopak doporučuji 
k přepracování.

V Neratovicích 29. srpna 2010
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