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Posudek školitele 

 

 

Terezie Hlaváčková si pro svou bakalářskou práci zvolila atraktivní téma. Filmy Otakara 

Vávry ovlivnily významnou část obyvatel Československa a řada diváků se svým cítěním i 

existenciálním prožitkem identifikovala s jejich národní, sociální a náboženskou tendencí. Jiní 

husitskou trilogii kritizovali a dosud kritizují za schematičnost a manipulaci s historickými 

fakty. Jedná o látku doposud citlivou a historicky i umělecky nedokončenou.  

T. Hlaváčková se pokusila zachytit kořeny Vávrova pojetí husitské revoluce v beletristických 

předlohách a také se vyrovnat s odbornou historickou literaturou, o níž se režisér opíral či 

mohl opírat. Zároveň bylo cílem práce sledovat posun umělecké interpretace historických 

událostí v politicko-společenských souvislostech poloviny 20. století. 

Členění práce je dáno charakterem studovaného tématu. Na jedné straně tak jsou zkoumány 

literární předlohy Vávrovy trilogie, na straně druhé díla českých a moravských historiků, 

která významně ovlivnila společenské vnímání husitství. Na počátku tak logicky stojí dvě 

hlavní autority české historické vědy a beletrie, František Palacký jako osobnost v 19. a 20. 

století směrodatná pro pohled na české národní dějiny a Alois Jirásek, který se svým dílem 

nesmazatelně vepsal do paměti čtenářů konce 19. století i první poloviny století dvacátého. 

Navíc vliv díla F. Palackého na práce A. Jiráska je nezpochybnitelný. T. Hlaváčková se 

pokusila stručně popsat vazby Vávrovy filmové trilogie k Jiráskovým dílům, která mu byla 

předlohou, tj. ke hrám Jan Hus a Jan Žižka a k románu Proti všem. Autorka pak sleduje 

následný vývoj dějové a ideové linie původních předloh (Palackého i Jiráska) a jejich cestu až 

ke scénáři a realizaci Vávrových filmů. V historické zkratce zachycuje protikladné krajní 

postoje historiků Zdeňka Nejedlého a Josefa Pekaře, v rovině literární pak sleduje zejména 

Miloše Václava Kratochvíla, původní profesí také historika a archiváře, jehož dílo se stalo 

přímým podkladem ke scénářům. Poslední část bakalářské práce je věnována vlastním filmům 

Otakara Vávry a jejich hodnocení. T. Hlaváčková popisuje vznik jednotlivých dílů filmové 

trilogie (Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem), všímá si odchylek filmové verze od scénáře a od 

literárních předloh včetně politických a společenských souvislostí (např. účelového vynechání 

konfliktních momentů nebo naopak posílení proticírkevních akcentů) i vlivu odborného 

poradce a medievisty Josefa Macka, pokud se ho podařilo ve scénářích zachytit. V neposlední 

řadě se autorka také snaží shrnout reakce dobové filmové kritiky, podle které výrazně uspěl 

jen první díl trilogie, zatímco další dva díly byly kritikou vnímány spíše negativně nebo 

zůstávaly bez výraznějšího ohlasu. 

Autorka se musela vypořádat nejen s objemnou historickou literaturou k tématu husitství 

vzniklou v uplynulých téměř dvou stoletích, ale také s hodnocením beletrie s touto tematikou 

a zejména pak s hodnocením procesu přenášení historických a literárních dějů do filmových 

obrazů. V době vzniku Vávrových filmů byla řada historických skutečností diskutována 

přípravným týmem (jak autorka ukazuje např. na s. 49). Za podrobnější rozpracování by stála 

část věnovaná ohlasu filmové trilogie a jejímu vlivu na společenské vnímání husitství jako 

milníku českých dějin. Zajímavou kapitolu by také mohla tvořit distribuce trilogie nebo jejích 

částí do světa, jak je naznačeno na s. 62. Samostatnými kapitolami by pak mohly být analýzy 

charakterů ústředních hrdinů, jejich konfrontace s historickou realitou, event. s jejich pojetím 

v dalších filmových, divadelních či literárních dílech. Nasnadě by zejména byla komparace 

s jinými historickými filmy alespoň napříč evropskou kinematografií, aby mohla být lépe 

představena umělecká práce Vávrova i jiných filmařů s historickou látkou, navíc ve vztahu ke 



zjevné či implicitní politické objednávce. Uznávám ale, že takové ambice by si mohla klást 

spíše diplomová práce, zatímco v časovém rozsahu určeném pro bakalářskou práci je nebylo 

možné naplnit beze zbytku. 

T. Hlaváčková se dostala k tématu, které je zdánlivě obecně známé, ale jehož důkladná a 

interdisciplinární kritika nebyla doposud dokončena, v mnoha ohledech (zvláště pokud se týče 

osobnosti režiséra O. Vávry) ani fundamentálně zahájena. Navíc se jedná o historické období 

husitské revoluce, které je stále předmětem různých debat a kontroverzí. Práce T. Hlaváčkové 

tak v některých případech představuje první opěrné body pro další studium a doufejme, že její 

pokračování a prohloubení bude následovat. Podotýkám ještě, že autorka si nekladla za cíl 

zhodnocení umělecké kvality filmů. Jejím záměrem bylo sledovat práci autorů s historickými 

fakty ve vztahu ke společenské a politické situaci. V tomto ohledu byla její práce úspěšná. 

  

Závěrem konstatuji, že bakalářská práce Terezie Hlaváčková splnila veškeré požadavky 

kladené na práce tohoto charakteru, a práci proto doporučuji k obhajobě. 
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