
            Oponentský posudek na diplomovou práci Aleny Šlingerové 

      Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let 

   Tento diplomní text, zacílený časově do osmi let v páté dekádě minulého 

století, budí dojem dílčího segmentu vyňatého z obsáhlé, tematicky široce 

diferencované studie zpracovávající historii čs. kinematografie v 50. letech.  

  V oblasti úzce specializovaného tématu, které si Alena Šlingerová vybrala, 

zjišťujeme, že jakkoli je slibné a přitažlivé, neposkytuje příliš materiálu. Postav 

umělců v českých filmech ve zvoleném období je totiž poskrovnu, nadto jen 

velmi málo těch, které by zaujímaly hlavní nebo aspoň větší roli. Politický režim 

tehdy umělce spíš zpochybňoval a degradoval jako sortu „příživníků“, kteří 

chod společnosti zbytečně brzdí nebo rovnou poškozují. Aby figura uměleckého 

založení ve filmu ideologicky obstála, musel ji tvůrce podrobit nemilosrdné 

transformaci. Není třeba dodávat, že kritéria se víc než uměleckého talentu 

týkala politické uvědomělosti, tzv. lidovosti a srozumitelnosti tvorby, 

podmíněné budovatelskou aktivitou ve prospěch politické propagandy. 

   Touto ztíženou skutečností se však diplomandka v průzkumu minoritní 

typologické sekce nenechala odradit. Vybrané postavy umělců ve filmech 

představuje v přehledné typologické škále vzorových modelů i jejich zavržených 

negativů. Přitom musí vzít zavděk i přehlédnutelnými epizodními figurkami, 

začasté v umělecky průměrných či inferiorních dílech. Sleduje bizarní proces 

násilné proměny starých osvědčených typů podle schematického 

socrealistického mustru. V předloženém defilé výstižných a zároveň střízlivých 

charakteristik postupuje Šlingerová nezaujatě, věcně, nezneužívá snadných 

příležitostí k ironizaci stupidně uvědomělých rádobyumělců. Jen občas 

lakonicky utrousí glosu, třeba na konto komunistické hantýrky nebo monstrozity 

umělohmotných hrdinů. 

   Metodicky postupuje důsledně po vytčené linii zvoleného tématu a naplňuje 

zadání dle určeného vymezení. V tomto smyslu její práci nelze vytknout nic 

zásadního. Je napsaná kultivovaným vytříbeným jazykem, vlastní text doplňuje 

suverénně zvládnutými a dobře zvolenými citacemi a bibliografickými odkazy. 

Studium kontextu k takto zúženému tématu vyžadovalo zvládnutí daleko 

obsažnější látky, než by se mohlo zdát. Báze, na níž autorka vystavěla svou 

práci, je ve své šíři dostatečně nosná, ba vyčerpávající: v dobových pramenech 

odkazuje citačně k Nejedlého spisům, reprodukuje případně výroky z 

Gottwaldových referátů a projevů, tlumočí názory z filmového tisku. Využila 



také cenných novodobých historických studií (Macura, Knapík). Ze 

jmenovaných zdrojů však nepřebírá mechanicky a dbá o to, aby svůj koncept 

rozvíjela samostatně. 

   V rozborech vychází z literárních předloh i scénářů, dobře odpozorované 

figury charakterizuje i podle mluvy a v dialogu. Úmyslně nezachází do 

detailnější psychologie, která by přesahovala tematizované pole. Vymezením 

teritoria, v němž se s jistotou pohybuje, si však autorka někdy uzavírá přesahy 

s širším obzorem. Konkrétně postrádám větší zaměření na hereckou interpretaci. 

Šlingerová její význam sice neopomíjí, ale preferuje víc figuraci v narativu, 

místy i na úkor fyzického podílu herce a jeho výrazových prostředků.  

   Ve dvou případových studiích, které přikládá, se snaží tento „deficit“ napravit. 

Rozebírá dva typy postav umělců, v mnoha ohledech odlišných, ovšem 

formovaných podle totožného ideologického modelu. V prvém případě se jedná 

o historickou postavu, malíře Mikoláše Alše ve stejnojmenném Krškově filmu, 

ve druhém jde o současnou figuru malíře ve filmu Nezlob, Kristino (režie 

Vladimír Čech).   

  Jistě není náhodou, že si autorka vybrala právě tyto dvě role ztělesněné týmž 

hercem – Karlem Högerem - v jejich rozdílnosti i podobnosti. V této souvislosti 

mi dovolte malou poznámku (míněnou nikoli jako kritickou výhradu). Vedly mě 

k ní otázky, jež se nabízejí a na něž nejsou jednoduché odpovědi: Proč právě 

tento herec svým typem, fyzickou vizáží a nepochybným intelektem vyhovoval 

ve zmíněných filmech jako představitel „lidových“ umělců? On, který byl tehdy 

většinou odsouzen do rolí negativních, sporných či problematických inteligentů, 

k nimž budovatelské nadšení a lidovost očividně nepřiléhaly (např. Občan 

Brych, učitel potížista ve Škole otců, vyděděnec ve filmu Zde jsou lvi, a celá 

řada kariéristů, kolaborantů, zbabělců).  Ačkoli Höger evidentně nesouzněl 

s režimní politikou, paradoxně se výrazně a neodmyslitelně podílel na její 

umělecké reflexi.  

  Bylo tomu tak z důvodu jeho mimořádných schopností herecké proměny – 

třeba i proti jeho typu -, že dokázal zastřít svoji charakteristickou image a 

vpasovat se do formy malíře (skladatele) z lidu a zároveň své hrdiny zlidštit? 

Jakákoli prostota či zjednodušení charakteru, ať kladného nebo záporného, mu 

byly cizí, jeho racionalita a intelektualita se vzpíraly dobovému schematismu, 

rozhodně nebyl pro kulturtrégry persona grata. A přesto, jeho Aleš a Smetana 

patřili v 50. letech k nejoblíbenějším filmovým postavám, dosáhly rozměru 



„národních hrdinů“, a nejen proto, že filmy byly povinné pro školy a 

programově podporovaly národnostní a vlastenecké trendy. Tento úkaz, 

potvrzující sílu herecké kreativity, navzdory služebnosti režimní imagologii, 

vynesl obě Högrovy postavy Alše a Smetany do nadčasového diváckého 

povědomí. Šlingerová tento fakt registruje, náležitě si prostudovala dobové 

ohlasy i högrovskou literaturu, ale k úvaze už se nepřiměla. Možná právě 

přesahy tohoto druhu by uvolnily poněkud přísnou strohost jejího studijního 

přístupu a rozevřely by obzory k dalším souvislostem. 

   Tímto vybočením jsem však nechtěla zpochybnit hodnoty této diplomky, která 

sice není rozsáhlá, ale kvantita v tomto případě není podmínkou kvality. I když 

působí nenápadně a skromně, prokazuje zasvěcené znalosti a pisatelskou zralost 

v přesnosti vyjadřování. Suma poznání, jíž bylo v provedeném výzkumu 

dosaženo, by si do budoucna zasloužila další, rozšířené pokračování. 

Diplomovou práci Aleny Šlingerové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

                                                                                  doc. PhD. Stanislava Přádná 

V Praze, 4. 9. 2012 

 


