
Školitelský posudek na diplomovou práci Hany Rezkové „Budoucí rodiny v minulém 

čase: Strategie využití rodinného filmu v dokumentárních filmech“ 

 

Diplomantka si pro svou práci zvolila téma originální, aktuální, a přitom dosud velmi 

málo reflektované – našla jej v širokém poli studií dokumentárního filmu, respektive u 

jeho hranic s filmem amatérským a rodinným. Hanu Rezkovou zajímá právě intenzivní 

využití a přetvoření v tomto smyslu hraničního formátu rodinného filmu v rámci filmu 

dokumentárního jako materiálu, jenž s sebou nese intenzivní otisk kulturních dějin 20. 

století, ale zároveň je nasycen především historií soukromou a v podstatě intimní. 

Autorka si v práci dle svých slov bere za cíl „vymezit základní strategie, jimiž je uchopen 

a zpracován materiál rodinného filmu v kompilačních dokumentárních filmech“, přičemž 

konkrétním materiálem jsou zde projekty tří výrazných středoevropských režisérů, kteří 

ve svých dokumentech intenzivně s rodinným filmem pracují – jmenovitě jde o Pétera 

Forgácse, Jana Šikla a Marka Šulíka. 

 

Materiálovou základnu zde tedy tvoří dokumentární projekty zpracovávající rodinný film, 

přičemž práce se zaměřuje na výseč „mediálně“ a historicky definovanou formátem 

zpracovaného materiálu – jímž je 8 mm a 9,5 mm filmový pás (ohraničující zároveň 

využitý historický materiál převážně na 30. až 70. léta), ustavující specializovanou 

estetiku rodinného filmu a zároveň konstruující klasický středostavovský „obraz rodiny“. 

Přestože práce velmi zajímavě naznačuje i odlišné možnosti rodinného záznamu v éře 

videa, toto již logicky zůstává mimo její rámec. Text začíná přehlednou definicí 

kompilačního dokumentárního filmu a jeho stručnými, nicméně velmi informativními 

dějinami (zde diplomantka organicky vychází z výzkumu Jaye Leydy), nastiňuje 

proměny pozice osobního a rodinného filmu v tradici filmového archivářství, 

katalogizace i výzkumu, což zahrnuje i přehled projektů institucí, které se v nedávné 

době tomuto typu filmu začaly intenzivně věnovat a zasazovat se o jeho „rehabilitaci“ 

jako významného studijního materiálu.  

 

Práce dále pokračuje k velkým tématům, které daný materiál kontextují – téma paměti 

(zde v inspiraci Mauricem Halbwachsem a Aleidou Assmann), kontext pohnuté historie 



střední Evropy, otázka revize historie a kolektivní paměti v obrazovém záznamu – 

rodinný film se tu ukazuje jako „mediální paměťová praxe“, která s sebou nese nesmírně 

produktivní napětí mezi materiálem a rámcem, do kterého je dále zasazen, mezi vědomím 

„aktérů“ a historicky poučených diváků, mezi záznamem historie a jejím vědomým 

potlačením ve jménu rodinného, ritualizovaného času. Tak se zároveň stává materiálem 

intenzivně vytěžitelným v dalších exponovaných tématech, jako je otázka sociální 

identity, genderu a soukromých rolí, které právě v daném období nejen procházejí 

bouřlivými proměnami, ale samy jsou vlastně médiem filmu intenzivně formovány. Text 

dále strukturně analyzuje samotnou formu rodinného filmu v její idiosynkratičnosti (a 

také v kontextu genealogie zobrazování rodiny v dějinách), zabývá se jeho specifickým 

pojetím prostoru a časovosti, narativními schématy, prací s figurami a pózováním, 

následně přechází také k funkcím a ritualizacím jak natáčení, tak recepce (Schneider, 

Odin). Poslední kapitola tvoří těžiště práce, kdy se dostáváme právě ke strategiím 

zapojení takto vymezeného materiálu do nového dokumentárního tvaru, a to ve dvou 

podobách, které můžeme v tomto posudku zjednodušeně označit za čtení a využití 

historického rodinného záznamu „po a proti srsti.“ V prvním případě se historické obrazy 

kriticky a reflexivně otevírají úvahám o povaze záznamu dějin i jejich reflexe, v druhém 

pak umožňují vytvoření jakési až „diegetické“ a emotivní totality, která aktivního, 

reflektujícího diváka předem vylučuje.  

   

Z předchozího stručného shrnutí hlavních tematických linií předložené diplomové práce 

je již zřejmé, že jde o text velkého záběru a velkých témat. Diplomantka při jeho 

zpracování projevila vysokou schopnost práce s teoretickou literaturou, dokázala vytvořit 

poměrně komplikovaný metodologický aparát a vytěžit z mnoha zdrojů (navíc z několika 

teoretických a „geografických“ oblastí) velmi účinný konceptuální rámec. „Příběh“ 

ožívání rodinného filmu ve výrazných autorských dokumentech posledních třiceti let se 

tu ukazuje jako dobrodružství paměti, jejího záznamu, manipulace, ale i zásadní možnosti 

reflexe. Zvolený materiál zde funguje jako intenzivní „konzerva“ paměti a identity 

středoevropského prostoru, zhutnělý extrakt kulturních a politických dějin 20. století – 

což je téma ohromné a jistě nezpracovatelné v celé své šíři v jedné diplomové práci, 



nicméně zvolené „zlomkové“ téma nám je umožňuje „kukátkovým“ způsobem 

nahlédnout některé jeho základní linie velmi jasně a zároveň zcela objevně. 

 

Práce je navíc psána velmi vyzrálým jazykem, je stylově precizní a přes práci se složitým 

konceptuálním rámcem vystaveným na základě zahraniční literatury si udržuje 

přehlednost a čtivost.   

 

Dokáži si velmi jasně představit – po dílčím rozpracování některých zásadních témat, 

které už se do tvaru diplomové práce z její podstaty nevešly – tento text jako základ 

knihy připravené k publikaci. Jednoznačně doporučuji práci k obhajobě a uděluji známku 

výborně.  

 

 

V Praze dne 7. 9. 2012 

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 


