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Posudek školitele 
 

Alena Šlingerová: Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let. 

Diplomová práce, Katedra filmových studií FF UK 2012, 69 + 19 (přílohy) s. 

 

 

 Téma diplomové práce Aleny Šlingerové můţe znít aţ školsky obnošeně – „obraz 

čehosi v hraném filmu nějakého období“. Ţe četba této práce vůbec podobné dojmy 

nevyvolává, má jistě více příčin, ale za hlavní povaţuji autorčino velmi pronikavé ujasnění si 

dobové podstaty tohoto tématu, respektování této podstaty a její důsledné naplňování. 

Tématem jsou zde obrazy umělců stvořené jinými umělci, a to těmi, kteří se nacházejí ve 

sluţebném postavení a jejichţ strategií je „vyhovování“ (za účelem udrţení si své pozice), 

neboť se nacházíme v období nejtvrdšího dramaturgického centralismu, který pracoval 

s mnohonásobnými kontrolními mechanismy ve všech stadiích zrodu filmového díla. 

 Odrazovým můstkem je autorce rekonstrukce dobového diskurzu na téma umělec a 

jeho poslání. Z dobových textů, jimţ mohla klidně popřát více prostoru, se tak vynořuje jakýsi 

ideální typ umělce, na jehoţ bedra společnost a doba nakládá závaţné úkoly a jichţ se má 

uvědoměle a obětavě zhostit stejně, jako to za nemalých osobních obětí učinili velcí muţové a 

ţeny v éře národního obrození. Nacionalistická mentalita z toho čouhá na všechny strany, 

ostatně historické ţánry jí v poúnorových letech poskytovaly dokonalé pařeniště. Jiţ v těchto 

diskusích a proklamativních propagandistických článcích autorka od sebe produktivně 

odděluje umělce-klasiky, ony zaslouţené následováníhodné (a to i v rovině stylové) velikány, 

a umělce současné, kteří na podobnou pozici v přítomné době nemají vůbec šanci a jsou 

vnímáni pouze jako stranou zaúkolovaní pracovníci na poli kultury, jejichţ pracovní výkony 

zatím zdaleka nejsou dokonalé a čeká nás ještě hodně práce a dlouhá cesta a kdoví co ještě 

etc. etc. 

 Z takto připravené půdy se autorka přesouvá do fikčních světů hraných filmů z let 

1948 – 1956. Myslím, ţe nebudu daleko od pravdy, kdyţ řeknu, ţe zhlédla veškerou českou 

produkci uvedeného období, takţe materiál, ze kterého dobový obraz umělce rekonstruuje, je 

opravdu rozsáhlý. Pod rukama se jí octla velmi pestrá a překvapivě velká skupina postav 

rozmanitých pozic ve vyprávěných příbězích, od hlavních postav aţ po nejzazší epizodky, 

postav ze všech uměleckých oborů, kumštýřů profesionálních i amatérských, postav 

smyšlených, ale i historických. Toto široké vymezení pojmu „umělec“ přineslo své plody. 

Umoţnilo autorce identifikovat několik základních schémat, s nimiţ dobová scenáristika a 

dramaturgie při zobrazování uměleckých postav pracovala, jako například pokrokový umělec, 
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umělec starého světa jako světa cizího, kolísavý typ. Dojde i na fenomén hvězdy či na ţenské 

umělecké postavy. 

 Práce Aleny Šlingerové je stylisticky vyzrálá, v celém svém průběhu tematicky 

koncentrovaná a je postavena na obsáhlém multidisciplinárním komplexu sekundární 

literatury. Nemohu ovšem nevyjádřit lítost, ţe autorka přidrţela svůj text u dna povoleného 

minimálního rozsahu, coţ nebývá na naší katedře zvykem. Bylo by mě bavilo pobýt 

v takovéto práci déle, a to tím spíš, ţe se toto téma ukázalo jako nosné a Alena Šlingerové je 

má důkladně zvládnuté. 

 Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnocení výborně. 
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