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Bakalářská práce Kryštofa Doležala se svým tématem vypravilo do období čerstvě zestátněné 

kinematografie v ještě předúnorovém období. To znamená hned několik důležitých rámců 

zároveň. Jde o dobu, kdy státní film měl stále ještě potřebu obhajovat před společností 

oprávněnost své existence i samotný akt zestátnění, který navíc nebyl ve všech ohledech čistý. 

Zároveň šlo o velmi vzrušenou poválečnou dobu, v níž se česká i slovenská společnost po 

traumatickém zážitku války i protektorátu vyrovnávala se skutečností, že období útlaku už 

oficiálně i mediálně skončilo, že nastal čas deklarované svobody, která se ovšem v podobě za 

války očekávané tak úplně nedostavila. Politické zápasy o moc v době velmi sílícího vlivu 

Sovětského svazu výrazně zasahovaly do onoho „svobodného“ mediálního prostoru – 

přídělem papíru jednotlivým periodikům počínaje a regulací povolených politických stran 

v podobě Národní fronty konče. Výběr filmu Vladimíra Borského z roku 1947, adaptace 

stejnojmenného Jiráskova dramatu, skýtá mimořádně vhodnou příležitost pro vhled do 

předúnorového období z kulturněpolitické perspektivy. Jednak svou národně historickou 

látkou (notabene s husitskou tematikou), jednak adorovanou osobností autora předlohy a 

jednak aktuálně diskutovanými politickými tématy, které se v Borského vskutku patetické 

adaptaci rozezněly. 

 Autor uvedl celou práci velmi svědomitou a poučenou pasáží o již prodiskutovaných 

tématech jako historické vědomí a povědomí, Nejedlého koncepce českých dějin, problému 

nacionalismu, a to na bázi domácí i zahraniční literatury. Nicméně v tématu poučený čtenář se 

z tohoto rozsáhlého a pochopitelně kompilačního úvodu nic nového příliš nedozví – jde 

zkrátka o nezbytnou úlitbu prezentaci celého tématu. 

 Nové poznatky ovšem přináší druhá, analytická část práce, kde autor zúročil svou 

kvalifikaci z Fakulty sociálních věd UK, totiž odlišným (historickým) přístupem 

k jednotlivým periodikům, která o Borského filmu celkem bohatě referovala. Použil k tomu 

přístup, který upřímně řečeno vůbec není ve filmových kruzích při podobných badatelských 

výletech do minulosti častý (ačkoliv by měl), tj. četl tato periodika optikou kulturní politiky 

jednotlivých politických stran co vydavatelů těchto publikačních platforem. Na místo 

mechanického citování různých konkrétních autorů, jak jsme na to zvyklí, se před námi 

najednou začíná zjevovat obraz odlišných kulturních politik soupeřících partají na půdě 

Národní fronty. 



 Vnímám práci Kryštofa Doležala nejen jako svědomitě vypracovanou, ale i cennou 

svým metodologickým impulzem, který jistěže není na půdě politických dějin nic zvlášť 

nového, ale málo platné – na půdě dějin filmových vlastně ano. Považuji tak jeho bakalářský 

úkol za beze zbytku splněný, rád vydávám svědectví o našich pravidelných konzultacích a 

doporučuji práci k obhajobě se známkou výborně. 
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