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 Práce Ivana Davida se zabývá tématem zájmu filmových historiků i historiků práva 
dosud unikajícím, a to otázkou legislativního rámce české kinematografie v období tzv. třetí 
republiky. Před rokem 1989 se historické reflexe přijetí znárodňovacího dekretu prezidenta 
republiky č. 50/1945 Sb. omezovaly většinou na pamětnické výpovědi o okolnostech příprav 
v ilegalitě a ideové proklamace zdůrazňující historickou zákonitost a hladkost přechodu ze 
systému kapitalistického ke státnímu hospodaření. Částečně v 60. letech a častěji až v době 
po roce 1989 začaly na veřejnost prosakovat necenzurované informace o politické 
ambivalenci příprav znárodnění nebo o těžkostech reálné transformace české 
kinematografie. Domnívám se, že studie Ivana Davida, zabývající se faktem, že plánovaný 
doplňující právní předpis k filmové legislativně nebyl po celou dobu existence třetí republiky 
přijat, je velmi podstatným kamínkem v mozaice plasticky vykreslující obraz 
československého filmového průmyslu a kulturní politiky let 1945 až 1948. 
 
 Autor ve své práci postupuje systematicky od obecného ke konkrétnímu. Neopomine 
pro pochopení věci podstatný historický a kulturní kontext třetí republiky. Erudici právníka 
vzděláním a profesí, který je nadaný schopností právní téma zprostředkovat i laikům, 
uplatňuje již v kapitole osvětlující legislativní rámce doby nebo v kapitole věnované 
samotnému dekretu č. 50/1945 Sb. Zasvěcenost ve filmově-historickém oboru zase 
prokazuje v kapitole věnované tehdejší kulturní a filmové politice vč. historicky objevné 
kapitole věnované roli KSČ. 

Klíčovou pasáž práce tvoří část třetí, věnovaná samotnému legislativnímu procesu 
přijímání doplňující právní normy k dekretu o znárodnění filmu. David s analytickou pečlivostí 
prochází připomínková řízení k jednotlivým návrhům vládního nařízení a velmi přesvědčivě 
tak na zcela konkrétním příkladu ilustruje ducha doby, politickou moc a bezmoc jednotlivých 
resortů třetí republiky, danou především jejich politickým zastoupením, i jasnou kulturně-
politickou linii pod vlivem KSČ. Jako v mnoha jiných „kauzách“ kinematografie třetí republiky, 
i zde hraje svou roli Únor 1948. 
  

V práci nenacházím žádné vážnější formální či obsahové nedostatky. S autorem jsem 
diskutovala možnost zkrácení úvodních historických kapitol, ale akceptuji jeho rozhodnutí 
zachovat je v rozsahu cca 16 tiskových stran. Autor bakalářské práce při psaní své práce 
projevil neobvykle velkou míru samostatnosti, druhá část práce byla napsána tak kvalitně, že 
jsem prakticky neměla příležitost cokoliv korigovat. 

 
Jak vyplývá z výše uvedeného, bakalářskou práci Ivana Davida považuji za 

nadstandardně kvalitní a historicky objevnou a doporučuji ji ohodnotit známkou výborně a 
také dále upravit k vydání např. v časopise Iluminace. 
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