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Oponentský posudek na diplomovou práci 

Hany Rezkové s názvem Budoucí rodiny v minulém čase: Strategie využití rodinného filmu 

v dokumentárních filmech 

 

Byť jsem zde v úloze oponentky, musím na úvod poznamenat, že této práce si velmi cením a 

že její četba mi zpříjemnila letní dny. Autorka se statečně vrhla do zcela neprozkoumaného 

prostoru českých, slovenských a maďarských dokumentárních filmů (konkrétněji filmů Pétera 

Forgácse, Jana Šikla a Martina Šulíka), které shodně vycházejí z rodinných archivů a 

využívají původně soukromý materiál natočený na 8 mm a 9,5 mm filmový pás v rozmezí 

dvacátých až sedmdesátých let dvacátého století. Na takto omezeném materiálu zkoumala 

základní strategie kompilačních filmů (jež buď specifickou formu a rétoriku rodinných filmů 

potlačují, nebo ji naopak zviditelňují) a sledovala, jak tyto strategie ovlivňují historickou 

reprezentaci a aktivní divácký mod. 

Diplomová práce je tvořena několika heterogenními a hybridními poli, které se neustále 

vzájemně prostupují. Základní rovinou je rodinný film jako paměťová praxe, která vychází 

z rodinného kontextu, její „nadstavbou“ je pak kompilační film, jehož zázemí zase utvářejí 

velice dynamické geopolitické a společenské proměny střední Evropy. Hana Rezková tyto 

dvě roviny precizně popisuje, ukazuje jejich historii, a představuje teoretické myšlení a 

rozvíjené pojmosloví, které se snaží jejich subtilní a unikavý materiál uchopit. Práce je tak 

cenná jak po historické tak po metodologické stránce a může sloužit i jako základní přehled 

teoretických koncepcí vztahujících se k rodinnému, respektive kompilačnímu filmu.  

Základní dvě materiálové roviny pak ve svých průnicích vypovídají mnohé o tak velkých 

tématech, jakými jsou paměť (ať už kolektivní či individuální), historie (a utváření jejího 

obrazu) a dokument (ve smyslu svědectví i média). Ač se tedy práce rozbíhá mnoha směry a 

dotýká se natolik rozsáhlých a v rozměru diplomové práce nezpracovatelných témat, 

neznamená to ani v nejmenším vnitřní rozpad textu, ale naopak – s jednotlivými 

charakteristikami rodinného filmu a analýzami konkrétních děl se jednotlivá témata zpřesňují 

a doplňují. (Koherentnímu zpracování pak výrazně dopomáhá i to, že je práce pevně ukotvena 

v teoretickém a metodologickém zázemí, vycházejícím zejména ze sémiopragmatiky, jak ji 

definuje Roger Odin, která se zaměřuje na film z hlediska jeho formy a rétoriky, aniž by 

opomíjela jeho původní kontext.)  
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Během četby se vyjevují mnohá velice podnětná podtémata: pro výzkum filmu (nejen) 

v totalitním režimu mi například připadá nosné sledování cesty filmového materiálu 

z periferie a z oblasti zcela marginalizované tvorby do jejího středu, do tvorby preferované a 

hegemonní, jakožto i z prostoru soukromého do prostoru veřejného, (ne)narušování normy a 

normativnosti filmové formy, která se stává měřítkem i pro zcela odlišné způsoby mediální 

tvorby, alternativní praxe filmového předvádění, jeho performativnost a rituálnost, dále 

archeologický rozměr rodinného zobrazování (s přidruženým tématem statičnosti pohyblivého 

obrazu, který je dokládán fotografickým řádem rodinného filmu, tedy rodinného filmu, jenž 

strukturně, formálně i funkčně odpovídá nejvíce ze všeho rodinnému albu), a dalších témat, 

jež se samy nabízejí, jako je například ontologická hodnota rodinného filmu a filmu 

dokumentárního či její popření, otázka stylizace a (efektu) autenticity ve filmovém obrazu, 

moci média, jeho ideologie a rétoriky či otázku nostalgie spojené s mediální reprezentací. 

Pro mě osobně je pak v práci zásadní téma (či metafora) samotné rekontextualizace. 

Rekontextualizace jako způsob vytváření významů nezávislých na významech původních, 

byli-li jaké, je pochopitelně základním principem tvorby kompilačního filmu. Avšak toto téma 

se line celou prací – rekontextualiazce může být vnímána nejen jako metoda tvorby a postupu 

natáčení, jako způsob redefinice normy (zde zejména „správného“ a „správně“ natočeného 

filmu), ale i jako způsob myšlení, bytostně přítomného jak v aktu předvádění a recepce filmů, 

které plní několik různých komunikačních funkcí, tak v teoretičtější rovině jako základ 

samotné nové filmové historie a archeologie médií, tedy jako možnost kritického čtení 

historie, přepisu historie skrze mřížku aktuálního pohledu, ale i možnost přenosu teoretických 

koncepcí či restrukturalizace filmových kategorií a typologií – například rozostření přísné 

hranice mezi filmem dokumentárním, amatérským, fikčním či experimentálním.  

Hledáme-li diskutabilní místa v této práci, pak se pro mě nacházejí zejména v prostoru mezi 

názvem a podnázvem, jež v podstatě označuje zlom mezi druhou a třetí kapitolou, mezi 

materiálem rodinného filmu a jeho využitím ve filmu dokumentárním. Ač by měl precizně 

popsaný rodinný film organicky splynout s analýzami dokumentárního filmu, které na jeho 

podloží vyrůstají (a na rovině dílčích teoretických koncepcí a problémů tak činí, jak jsem 

popsala výše), aby bylo možné ilustrovat celkový proces rekontextualizace a doložit jeho 

vlivy na (původní i výsledný) filmový materiál, přesto zde zůstává jakási mezera – a to 

tematická, typologická i formální. Myslím, že práce by nabyla na působivosti, pokud by byly 

tyto dvě části svým zrcadlovým obrazem, významy a motivy nesené rodinným filmem by 
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zůstávaly přítomné i nadále, jen by byly povýšené do jiné roviny, a naopak, možnosti 

středoevropské kinematografie by se vpisovaly přímo do charakterizace rodinného filmu.  

Zatímco druhá kapitola popisuje obecné vlastnosti rodinných filmů nehledě na místo jejich 

vzniku (a pak nemám nejmenších pochyb, že volba výzkumu francouzského teoretika Rogera 

Odina byla příhodná), tak třetí část ukazuje specifické vlastnosti středoevropských 

kompilačních filmů – a zde se ptám, zda nejsou podmínky vzniku rodinných filmů v tomto 

prostoru odlišné, stejně jako jejich výsledná podoba (ač nebo navzdory tomu, že údajně 

„jednomu rodinnému filmu se nic nepodobá víc než jiný rodinný film“) a zda tedy je možné 

takto „jednoduše“ využít vstupní teoretické koncepty.  

Další debatu by si pak zasloužilo i rozvržení práce – úvodní část je ve srovnání s dvěma 

dalšími kapitolami značně rozsáhlá a stále se ptám, zda by nebylo logičtější ji (nebo alespoň 

některé její části) umístit až před třetí kapitolu, ke které se tematicky váže. Je však možné 

vnímat celou práci jako potvrzení teze, že (jakémukoli) materiálu přiděluje významy a 

rétoriku až konkrétní a aktuální prostředí. Proto se pak jeví jako logické vyjít od širšího rámce 

kompilačního filmu a poté teprve studovat jeho vstupní materiál, následně pak obě roviny 

propojit a ukázat jejich rysy na detailních analýzách. Částečná zjednodušení pak nacházím 

v pasážích věnovaných videu; jelikož však tento materiál nespadá do záběru práce, není třeba 

se nad tím pozastavovat.  

Posudek na práci Hany Rezkové se mi, jakožto dlouhodobě zainteresované, píše těžko, na 

straně druhé však velmi radostně, jelikož se jedná o práci inteligentní, přínosnou a velice 

inspirativní. Práce mezioborového charakteru, je podnětnou výpovědí jak o dokumentárním 

filmu, jeho rétorice, formě i potencialitách (a v českém prostoru je z tohoto hlediska 

ojedinělým pokusem o narušení romantizující představy jak o dokumentárním filmu, tak o 

filmu experimentálním), o instituci archivu, tak o možnostech (komunikativní) kolektivní 

paměti ve středoevropském prostoru, který jako by trpěl její ztrátou. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně a myslím, že po 

přepracování a rozšíření by mohla tvořit další svazek katederní publikační řady Akta F. 

 

V Praze, dne 10. září 2012                                 

    

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D. 


