
Oponentský	  posudek	  na	  diplomovou	  práci	  	  

Dobroslavy	  Svěcené:	  Literární	  venkov	  v	  protektorátní	  kinematografii	  

	  

Jak	  již	  název	  naznačuje,	  diplomová	  práce	  Dobroslavy	  Svěcené	  se	  zabývá	  

venkovem	  v	  literatuře	  a	  v	  protektorátním	  filmu.	  Hlavním	  jádrem	  práce	  nejsou	  

základní	  motivy	  venkovské	  prózy,	  ale	  jejich	  funkce	  a	  mýtotvorný	  potenciál,	  a	  to	  

zejména	  v	  době	  vyostřených	  politických	  a	  společenských	  změn.	  První	  část	  práce	  

sleduje,	  jak	  se	  česká	  venkovská	  próza	  stala	  součástí	  národně-‐emancipačních	  a	  

vlasteneckých	  projevů	  v	  devatenáctém	  století	  a	  jak	  ustavila	  základní	  mýty	  a	  

stereotypní	  reprezentace	  českého	  národa	  (vázané	  na	  topos	  české	  „chaloupky“,	  

kult	  přírody,	  venkova,	  zdravého	  venkovského	  lidu	  apod.).	  Druhá	  část	  je	  pak	  

zaměřena	  na	  to,	  jak	  tyto	  mýty	  a	  stereotypy	  přetrvaly	  do	  století	  dvacátého	  a	  jak	  se	  

staly	  součástí	  národně-‐obranných	  tendencí	  v	  protektorátním	  filmu	  (konkrétně	  

v	  šesti	  vybraných	  filmech	  daného	  období).	  Právě	  toto	  spojení	  napříč	  historickými	  

obdobími	  a	  médii	  je	  velmi	  nosným	  rámcem	  práce.	  Text	  tak	  ukazuje	  historickou	  

provázanost	  obou	  období,	  některé	  základní	  rysy	  národní	  reprezentace	  a	  jednu	  

z	  výsečí	  ustavování	  české	  národní	  identity.	  

Dobroslava	  Svěcená	  píše,	  že	  jejím	  cílem	  je	  „nalezení	  a	  analýza	  zdrojů	  národně	  

povzbuzovací	  funkce	  ve	  zvolených	  filmech,	  které	  by	  měly	  zavést	  až	  ke	  kořenům	  

utváření	  národního	  myšlení	  o	  sobě.“	  V	  samotném	  textu	  však	  autorka	  postupuje	  

zcela	  opačně	  –	  vychází	  z	  popisu	  literární	  tradice,	  následně	  ji	  pak	  hledá	  ve	  filmu.	  

Tato	  změna	  by	  se	  mohla	  zdát	  drobnou	  (až	  na	  to,	  že	  neguje	  původní	  příslib),	  

avšak	  jejím	  problémem	  je,	  že	  východiskem	  textu	  se	  místo	  filmu,	  který	  by	  měl	  být	  

Dobroslavě	  Svěcené	  mnohem	  bližší,	  stává	  literatura.	  Do	  problému	  jsme	  tedy	  

uvedeni	  nikoli	  popisem	  historického	  kontextu	  protektorátní	  kinematografie,	  

avšak	  charakterizací	  literární	  historie.	  Není	  příliš	  šťastné	  začínat	  rozborem	  

kontextu	  z	  jiného	  oboru,	  jak	  se	  zmíním	  dále;	  avšak	  problematický	  je	  tento	  postup	  

i	  z	  hlediska	  struktury	  práce	  –	  není	  mi	  příliš	  jasné,	  proč	  pozadí	  vzniku	  

jednotlivých	  filmů	  (či	  spíše	  popis	  role	  a	  fungování	  kultury	  v	  době	  protektorátu),	  

je	  uvedeno	  až	  poté,	  co	  se	  těmito	  filmy	  již	  zabýváme	  ve	  vztahu	  k	  jednotlivým	  

tematickým	  celkům.	  Ptám	  se,	  zda	  by	  práci	  výrazně	  neprospělo,	  kdyby	  právě	  tato	  

část	  –	  ve	  struktuře	  diplomové	  práce	  kapitola	  číslo	  tři	  –	  nemohla	  být	  právě	  tou	  

úvodní:	  uvedla	  by	  nás	  do	  prostředí	  protektorátního	  filmu,	  dovolila	  by	  autorce	  



vyhnout	  se	  nepříliš	  jí	  blízkému	  literárnímu	  kontextu	  a	  umožnila	  by	  naplnit	  

původní	  předsevzetí	  –	  jít	  od	  filmových	  motivů	  k	  jejich	  literárnímu	  původu.	  	  

Započetí	  práce	  na	  neznámém	  území	  literatury	  s	  sebou	  nese	  i	  první	  problémy.	  

Dobroslava	  Svěcená	  ve	  snaze	  představit	  historii	  venkovské	  prózy	  čerpá	  ze	  

základní	  literatury	  vydané	  v	  šedesátých	  letech,	  a	  to	  i	  přesto,	  že	  její	  mnohá	  

východiska	  a	  tvrzení	  soudobá	  bohemistika	  revidovala.	  Tento	  přehled	  není	  

podroben	  kritickému	  čtení,	  naopak	  je	  zcela	  v	  souladu	  s	  původními	  

interpretacemi	  i	  postupy	  a	  je	  značně	  poznamenán	  dobovou	  rétorikou.	  Setkáváme	  

se	  zde	  s	  patetickými,	  jednoznačně	  vyslovenými	  výroky,	  jež	  nedovolují	  jiné	  možné	  

čtení	  ani	  polemiku.	  Autorka	  proto	  vypráví	  dějiny	  literatury	  jako	  sled	  velkých	  

osobností	  a	  jako	  jednoduchou	  vývojovou	  řadu	  (pouze)	  venkovských	  motivů,	  aniž	  

by	  dohlédla	  dále.	  Nezohledňuje	  další	  funkce	  venkovské	  prózy,	  ani	  (což	  by	  se	  více	  

než	  nabízelo,	  pokud	  se	  věnuje	  přenosu	  literárních	  motivů	  z	  přelomu	  

devatenáctého	  a	  dvacátého	  století	  do	  pozdější	  doby)	  literární	  psaní	  o	  venkově	  ve	  

dvacátém	  století.	  „Neproblematické“	  výběrové	  dějiny	  literatury	  jsou	  tak	  

okleštěny	  o	  motiv	  české	  přírody	  jako	  základního	  prostředí	  dobového	  

mysticismu,	  její	  vazby	  na	  Bergsonovu	  filosofii,	  která	  má	  v	  českém	  prostředí	  

velkou	  rezonanci,	  o	  inspiraci	  venkovem,	  krajinou	  a	  tradicí	  pro	  hledání	  nového	  

výrazu	  v	  době	  avantgard,	  o	  spojování	  vysokého	  umění	  s	  folklorem	  k	  nalezení	  

ryzího,	  spontánního	  a	  původního	  umění,	  jakož	  i	  o	  tradiční	  folklorní	  motivy	  jako	  

základ	  skutečného	  českého,	  tj.	  neněmeckého,	  umění	  v	  době	  modernismu.	  

Všechny	  tyto	  projevy	  se	  národně-‐emancipačních	  tendencí	  netýkají	  pouze	  

zdánlivě.	  Není	  nutné	  se	  jim	  v	  práci	  věnovat	  detailněji,	  ale	  alespoň	  zmínka	  o	  nich	  

by	  učinila	  celý	  obraz	  literárního	  venkova	  plastičtějším.	  

Kvalita	  historických	  exkurzů,	  jednotlivých	  analýz	  a	  teoretických	  pasáží	  se	  velmi	  

výrazně	  proměňuje	  v	  závislosti	  na	  zvolené	  literatuře,	  kterou	  autora	  následuje,	  

jak	  v	  metodě,	  tak	  ve	  stylu.	  Zatímco	  popis	  literárního	  kontextu	  vychází	  ze	  značně	  

neaktuálních	  prací,	  jak	  bylo	  právě	  zmíněno,	  představení	  toposu	  české	  chaloupky	  

a	  fenoménu	  vlastenectví	  se	  opírá	  o	  semioticko-‐kulturologický	  přístup	  Vladimíra	  

Macury	  a	  historické	  reinterpretace	  Jiřího	  Raka.	  Právě	  v	  této	  části,	  která	  má	  pevné	  

–	  stále	  nosné	  –	  metodologické	  ukotvení,	  je	  práce	  nejsilnější.	  Škoda	  však,	  že	  se	  

Dobroslava	  Svěcená	  metodou	  těchto	  vědců	  neinspirovala	  více	  a	  neaplikovala	  ji	  i	  

na	  ostatní	  podtémata	  a	  další	  analýzy.	  Práce	  by	  tak	  mohla	  být	  mnohem	  



komplexnější,	  původnější	  a	  přínosnější.	  A	  zatímco	  třetí	  část	  se	  poměrně	  	  

neproblematicky	  inspiruje	  soudobým	  historickým	  bádáním,	  poslední	  část	  –	  

případová	  studie	  –	  je	  směsicí	  dosavadních	  přístupů.	  

Těkání	  mezi	  jednotlivými	  inspiračními	  zdroji	  svědčí	  o	  tom,	  že	  si	  Dobroslava	  

Svěcená	  nezvolila	  jasný	  metodologický	  rámec	  práce;	  text	  příliš	  nepřesvědčuje	  

ani	  o	  tom,	  že	  by	  byla	  obeznámena	  s	  aktuálními	  teoriemi	  a	  teoretickými	  

koncepcemi	  relevantními	  k	  jejímu	  tématu.	  Ač	  se	  věnuje	  komparaci	  literatury	  a	  

filmu	  (i	  přesto,	  že	  toto	  v	  úvodu	  odmítá),	  tak	  se	  zcela	  vyhýbá	  textům	  z	  oblasti	  

adaptačních	  studií,	  které	  by	  ji	  mohly	  být	  nápomocné.	  I	  přesto,	  že	  slibuje	  

zohlednění	  recepce,	  vyhýbá	  se	  teoriím	  věnovaným	  recepčním	  studiím.	  Mnohem	  

závažnější	  však	  je,	  že	  zcela	  stranou	  zůstává	  četná	  (zejména	  zahraniční)	  literatura	  

zabývající	  se	  národními	  reprezentacemi,	  utváření	  národních	  mýtů,	  konstrukcemi	  

imaginárních	  národů,	  národních	  společenství,	  národní	  imaginace	  apod.	  

Zjednodušování,	  které	  je	  nutné	  při	  	  volbě	  tak	  rozsáhlého	  tématu	  překračujícího	  

dvě	  století,	  jakým	  jsou	  folklórní	  motivy	  a	  tradice	  ve	  vztahu	  k	  ustavování	  české	  

národní	  reprezentace,	  je	  provázeno	  i	  řadou	  dílčích	  nepřesností.	  Za	  všechny	  

jmenuji	  autorčino	  tvrzení,	  že	  kult	  venkova	  z	  české	  kultury	  mizí	  s	  nastolením	  

totalitního	  režimu.	  Jak	  je	  nám	  známo,	  nemizí,	  avšak	  naopak	  posiluje	  a	  ustavuje	  

jednu	  z	  hlavních	  linií	  socialistického	  realismu,	  je	  možností	  úniku	  z	  „totalitní“	  

kinematografie	  (Všichni	  dobří	  rodáci)	  nebo	  je	  součástí	  populárních	  komedií	  (Na	  

samotě	  u	  lesa).	  V	  současné	  době	  pak	  idylický	  obraz	  venkova	  kontrastuje	  se	  

„zkaženým“,	  komerčně	  orientovaným	  městem	  (Cesta	  z	  města).	  

	  

Práci	  doporučuji	  k	  obhajobě	  –	  cením	  si	  zejména	  důsledného	  představení	  

myšlenkové	  provázanosti	  protektorátních	  let	  s	  národními	  tradicemi	  přelomu	  

devatenáctého	  a	  dvacátého	  století	  a	  role	  historismu	  v	  hledání	  nového	  

(mediálního)	  výrazu.	  Četné	  připomínky	  mě	  však	  vedou	  k	  tomu,	  abych	  navrhla	  

hodnocení	  dobře.	  	  
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