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Posudek školitele 
 

Petra Mandová: Československá produkční historie Amadea. 

Diplomová práce, Katedra filmových studií FF UK 2012, 93 s. + 16 s. příloh. 

 

 

 Petra Mandová napsala příběh. Tím slovem chci na úvod její diplomovou práci 

charakterizovat žánrově a tak trochu i metodologicky, což později ještě rozvinu. Začněme 

závažným konstatováním, že jde možná o vůbec první práci na téma zakázkové činnosti 

Filmového studia Barrandov, alespoň já o žádné jiné nevím. Uhranuti domácí filmovou 

tvorbou jako klíčovým kulturním bitevním polem, vnímali jsme barrandovské zakázky po léta 

jako cosi nepodstatného, ne-li dokonce zbytného, co se vlastně českého filmu netýká, ačkoliv 

princip zakázky je v československém filmovém průmyslu přítomen od počátku dvacátých let 

a rovněž zestátněný film na tuto praxi plynule navázal (viz třeba Čiaureliho Pád Berlína). Ve 

Filmovém studiu Barrandov byla k tomuto účelu zřízena samostatná zakázková 

skupina.Nevíme o ní vlastně vůbec nic včetně roku jejího vzniku. Asi bychom všichni dali 

z hlavy dohromady pár zakázkových titulů i těch starších než z polistopadové éry, ale dostat 

za úkol napsat pět jmen lidí, kteří na Barrandově v této oblasti v padesátých až sedmdesátých 

letech působili, bylo by na papíru bílo jak v testech z našich přijímaček. O nějakém celkovém 

obrazu této sféry barrandovských aktivit nemůže být ani řeči, mj. i proto, že se zakázkám 

nedostávalo žádné publicity, třebaže přivedly do českých krajů řadu významných osobností 

světového filmu, které zase po natáčeníČeskoslovensko opouštěly zdejšími žurnalisty zcela 

nevytěženy. 

 Máme před sebou práci, která tuto podivnou ignoranci prolamuje a na ono 

„nezajímavé“ teritorium proniká. Činí tak formou rekonstrukce produkční historie jediného 

titulu, a to titulu po všech stránkách výjimečného. Teď vůbec nemám na mysli filmové 

kvality Formanova Amadea, nýbrž výjimečnost okolností jeho vzniku, resp. okolností celé 

této zakázky. V příběhu tohoto filmu se sbíhá hned několik velmi silných témat – emigrace 

roku 1968 vs./a  posrpnové komunistické Československo, normalizační kultura vs. kultura 

zlatých šedesátých, střet dvou zcela odlišných produkčních systémů a produkčních kultur 

(kapitalistické a socialistické, hollywoodské a regionální z malé kinematografie), politická 

linie Československa vs. jeho potřeby ekonomické. 

 Třebaže bylo namístě předvídat vzhledem k nezpracovanosti archivních fondů i 

historickému mládí tématu zoufalý nedostatek pramenů, podařilo se autorce za pomoci 

ochotných archivářůi privátních osob shromážditkupodivu leccos. Navštívila se svým 
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speciálním tématem řadu archivů – barrandovský archiv, Archiv bezpečnostních složek, 

Archiv Národního divadla, Archiv pražského arcibiskupství, Národní archiv, Národní filmový 

archiv a Státní okresní archiv Kroměříž. Nicméně hlavním zdrojem informacíse pro ni stali 

pamětníci, kteří vesměs vlídně spolupracovali. Nemýlím-li se, košem jí nedal nikdo. Základní 

metodou celé práce je tedy oral history podpořená písemnými prameny z institucionálních i 

privátních zdrojů. Bohaté citace z rozhovorů práci vydatně oživují. 

 Považuji za zbytečné popisovat zde podle předložené práce jednotlivé peripetie 

historie Amadea, tak jen výběrově zmíním několik klíčových dějových zauzlin – rozhodování 

Saula Zaentze, zda film točit v Praze, ve Vídni nebo v Budapešti; boj s vedením Národního 

divadla o pronájem Tylova divadla; podivný zápas o pronájem Arcibiskupského paláce; StB 

při natáčení… Rekonstrukce natáčení zabíhá do neuvěřitelných detailů a člověku stojícímu 

mimo produkci poskytuje ve výsledku velmi plastický obraz neobyčejně sofistikovaného 

systému, který stojí v pozadí vlastně každé filmové produkce. Nepochybně cennou přílohou 

práce je také soupis všech dohledaných aktérů celé produkce, protože kupříkladu rozlehlý 

zakázkový štáb z české strany do titulků filmu až na výjimky vůbec nepronikl. 

 Použil-li jsem na začátku svého posudku slovo příběh, měl jsem tím také v podtextu 

na mysli, že se práce neopírá o zahraniční literaturu řešící srovnatelná témata a není tedy 

psána se znalostí mezinárodního diskurzu. Pokud se týče jazykové stránky práce, slušelo by 

celému textu literárnější podání a citačním pasážím z rozhovorů razantnější zredigování. 

Mluvený text v psaném provedení může mluvčího docela snadno v očích čtenáře 

zdiskreditovat.Autorka bohužel také neušetřila laskavého čtenáře některých otřesných 

pravopisných chyb, které ani s přivřením obou očí a usebráním veškeré dobré vůle nelze 

prohlásit za překlepy. 

 Práce Petry Mandové je pro mě po všech stránkách překvapením a považuji ji za 

badatelsky neobyčejně přínosnou. Byl bych samozřejmě schopen nakupit nad tímto textem 

řadu připomínek. Většina z nich by byla nejspíš téhož rodu, totiž že se skrze tento konkrétní 

příběh dá v detailech i větších celcích vidět dál a do širších souvislostí, ostatně náznakem 

jednoho takového průhledu jsem svůj posudek začal. Nicméně i tak vnímám tuto 

mikrohistorickou produkční diplomku jako v širším slova smyslu opravdu badatelsky cennou, 

doporučuji ji k obhajobě a vzdor vysloveným kritickým komentářům navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

V Praze 8. září 2012 
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